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#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

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

Dec 2003
18.169
1602

   

Calconha 

Membro

 Citando .gsv. 
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...

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!!!  
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31-08-2011 20:31 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

31-08-2011 20:34

minha opiniao

vcs sao muita eh mal amados, o amor ta dobrando a esquina, quantos e quantos casos de pessoas que se
amam nao se conhece, o nascimento de muitos aqui se deu muitaz vezes por razao disso... agora vem
nego que toma toto de umas vadias ai dizendo que nao existe amor... soh faltava...

p.s.: por isso eu escuto Fagner, ouvindo agora; "Borbulhas de Amor", pqp, eh um hino, foda demais
pobre coracao sempre escravo da ternuraaaaaa!

canta coracao, que essa alma necessita de ilusao! sonha coracao, nao te enchas de amargura!

ahuuha, foda demais!

#27

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!!!  

XtReMe ..

31-08-2011 20:40

AMOR? PORRA TA DE SACANAGEM NÉ

ESSA PORRA FOI INVENTADO PELO BELO DUM filho da puta PARA FODER POBRES INGÊNUOS
ROMÂNTICOS, QUE GOSTAM DE TOMAR NO CÚ COM FORÇA!

TEM QUE SER MUITO TROUXA PARA CAIR NESSE CONTO... ACORDA FILHO DA PUTA! MULHER NÃO TEM
AI CARALHO! NÃO EXISTE CORAÇÃO NESSAS PORRAS! E SE TU ACHA QUE A TUA TEM, ESPERA TROUXA,
PORQUE ELA AINDA VAI ARRANCAR TEU CORAÇÃO COM A MÃO E PISAR EM CIMA!

VAI PORRA! QUEIMA, QUEIMA DESGRAÇA!!!!!!!! QUEIMEM TODOS SEUS OTÁRIOS TROUXAS FUDIDOS,
VOCÊS SÃO TODOS UNS FUDIDOS! OS QUE NÃO SE FODERAM OU AINDA VÃO SE FODER OU NÃO SABE
QUE SE FODERAM!!!!!!1

MORRE DESGRAÇA!!!!!! MORRE!!!!!!!!111 VADIA!!!!!!!!!!!1

ps: desculpe pelo desabafo.

ps2: Não estou direcionando a ninguém daqui os comentários e xingamentos.

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
3.800
284

   

Sodoma & Gomorra 

Membro
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Última edição por Sodoma & Gomorra : 01-09-2011 às 9:50

- Um abraço
PS: Tem uma piroquinha aparecendo no meu avatar

The Voice e Truman.

31-08-2011 20:41

me forçava a acreditar. depois desacreditei. hoje me forço a acreditar, e depois de rever coisas do passado
volto a ficar em duvida.

sim. a única mulher q já achei estar realmente afim de alguma forma ainda mexe comigo. quase uma
década depois.

Spoiler: 

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
574
13

   

haliel 
Membro

31-08-2011 20:44

Não. Já fazem 6 anos que eu abandonei essa ilusão.

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3277

   

LeftHandOfGod 

Membro

31-08-2011 20:45

Apesar de algumas decepções, com certeza eu acredito no amor. Da mesma forma que estou procurando o
amor "eterno" deve ter alguém que também está procurando. All you need is loveeee

#31

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

   

Mr.CITIZEN COPE 

Membro
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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

31-08-2011 20:49

no meu caso posso dizer o mesmo... ela ganha melhor do que eu e paga várias coisas p/ a gente. não
ganho 30k em porto alegre, mas vivo razoavelmente bem.

na real a galera se prende a amostra podre das mulheres. 

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

ahn? shopping?
Aug 2002
3.398
331

   

Axl-Luke 

Membro

 Citando Calconha 

minha opiniao

vcs sao muita eh mal amados, o amor ta dobrando a esquina, quantos e quantos casos de pessoas que se
amam nao se conhece, o nascimento de muitos aqui se deu muitaz vezes por razao disso... agora vem
nego que toma toto de umas vadias ai dizendo que nao existe amor... soh faltava...

p.s.: por isso eu escuto Fagner, ouvindo agora; "Borbulhas de Amor", pqp, eh um hino, foda demais
pobre coracao sempre escravo da ternuraaaaaa!

canta coracao, que essa alma necessita de ilusao! sonha coracao, nao te enchas de amargura!

ahuuha, foda demais!

 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 20:49

amor só de mãe. 

os vida loka nunca estiveram tão certo.

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Autor do tópico
   

Lagosta 

Suspenso

LeftHandOfGod e Viktor Reznov.

31-08-2011 20:51

Não tem um bafão-de-pica aqui cuja namorada dá pra vários caras e ele aceita de boua?

#34

Registro:
Mensagens:

[Too Long]
Sep 2010
6.630

   

LeftHandOfGod 

Membro
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Verdinhas: 3277

31-08-2011 21:02

Acredito.

Assim como Lagostas ganham 30k em POA ou 40k em sampa

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
669

   

Uranay  

Membro

Truman.

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

31-08-2011 21:05

O amor é a gasolina da vida... custa caro, acaba rapido e pode ser substituído pelo álcool. Charlie Harper

Não, não acredito

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
670
77

   

migraine 

Membro

Última edição por migraine : 31-08-2011 às 21:14

No Brain, No Gain

Viktor Reznov.

 Citando SeriousBusiness 

31-08-2011 21:06

só se for amor de mãe ou amor ao dinheiro

#37

Registro:
Mensagens:

Dec 2010
1.240

   

Herói 
Membro
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Verdinhas: 100

 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

31-08-2011 21:10

prevejo Truman nesse tópico com wall of text e rumo aos mil emoticons!

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.259
613

   

Rampado 

Colaborador
hardMOB

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

31-08-2011 21:13

É mais ou menos isso.

Acredito muito em paixão, tenho certeza que existe, mas amor mesmo não sei.

Primeira dificuldade do relacionamento por parte da mulher ja é razão pra elas questionarem o
relacionamento.

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

   

Forfeit 

Membro

 Citando .gsv. 
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...

Última edição por Forfeit : 31-08-2011 às 21:26

Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

VAT69.

31-08-2011 21:15 #40

petit 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/Her%F3i.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449815-vc-come-c-post8607610.html#post8607610
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449815-vc-come-c-post8607610.html#post8607610
http://www.hardmob.com.br/members/rampado.html
http://www.hardmob.com.br/members/rampado.html
http://www.hardmob.com.br/members/Rampado.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rampado.html
http://www.hardmob.com.br/fotografia/502018-natureza-concurso-fotografico-hardmob.html
http://www.hardmob.com.br/fotografia/502019-urbanismo-concurso-fotografico-hardmob.html
http://www.hardmob.com.br/fotografia/502020-concurso-fotografico-hardmob.html
http://www.hardmob.com.br/members/forfeit.html
http://www.hardmob.com.br/members/forfeit.html
http://www.hardmob.com.br/members/Forfeit.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/forfeit.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-post8697557.html#post8697557
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-post8697557.html#post8697557
http://www.hardmob.com.br/members/vat69.html
http://www.hardmob.com.br/members/petit.html


Você acredita no amor ?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-2.html[02/02/2013 00:07:30]

Eu acredito!

Mas o amor as vezes pode ser cruel..

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I pay the price.
Jul 2009
2.079
376

   

"Quando a gente gosta, (...) a gente cuida.
Fala que me ama, só que é da boca pra fora.."

31-08-2011 21:18

realmente... verdinhas

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2009
847
217

   

doublezero 

Membro

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

31-08-2011 21:20

vlw aí Truman. Só faltou os emoticons.

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2009
847
217

   

doublezero 

Membro

 Citando Sodoma &amp; Gomorra 

AMOR? PORRA TA DE SACANAGEM NÉ

ESSA PORRA FOI INVENTADO PELO BELO DUM filho da puta PARA FODER POBRES INGÊNUOS
ROMÂNTICOS, QUE GOSTAM DE TOMAR NO CÚ COM FORÇA!

TEM QUE SER MUITO TROUXA PARA CAIR NESSE CONTO... ACORDA FILHO DA PUTA! MULHER
NÃO TEM AI CARALHO! NÃO EXISTE CORAÇÃO NESSAS PORRAS! E SE TU ACHA QUE A TUA TEM,
ESPERA TROUXA, PORQUE ELA AINDA VAI ARRANCAR TEU CORAÇÃO COM A MÃO E PISAR EM
CIMA!

VAI PORRA! QUEIMA, QUEIMA DESGRAÇA!!!!!!!! QUEIMEM TODOS SEUS OTÁRIOS TROUXAS
FUDIDOS, VOCÊS SÃO TODOS UNS FUDIDOS! OS QUE NÃO SE FODERAM OU AINDA VÃO SE
FODER OU NÃO SABE QUE SE FODERAM!!!!!!1

MORRE DESGRAÇA!!!!!! MORRE!!!!!!!!111 VADIA!!!!!!!!!!!1

ps: desculpe pelo desabafo.

31-08-2011 21:21 #43

Jimmy de Grasso 

Membro
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Sim, claro que existe.
Mas depende de duas coisas: do que vc é e do que vc tem.
Tem gente q liga pra um, tem gente q liga pro outro, tem gente q liga pros 2.

simples assim.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
3.774
13

   

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 

31-08-2011 21:31

Já acreditei. Há uns 3 anos eu mudei minha forma de ver as coisas e hoje acredito no Super Amor, é uma
teoria criada pelo George Smith, um escritor polonês do livro "Minhas impressões sobre o mundo e as
relações humanas", que fala sobre o SA.

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

31-08-2011 21:34

super amor? tem o texto?

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
1.500
37

   

VAT69 

Membro

 Citando ReDGRounD 

Já acreditei. Há uns 3 anos eu mudei minha forma de ver as coisas e hoje acredito no Super Amor, é uma
teoria criada pelo George Smith, um escritor polonês do livro "Minhas impressões sobre o mundo e as
relações humanas", que fala sobre o SA.

31-08-2011 21:41

Não acredito...pelo menos ainda não!
aff meu, vcs pensam que mulher é tudo igual! não é assim tbm, não generalizem. vcs só devem conhecer
vadias mesmo..

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
27
0

   

Pepper. 
Membro

31-08-2011 21:46 #47
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Eu acredito. O que eu não é acredito é que quando uma vagabunda qualquer fala eu te amo ela tá sendo
sincera. Declaração de amor não se fala, se prova com o tempo.

E também não adianta sair atrás da mulher mais gata da balada que não terminou o ensino médio e dizer
que não existe amor. Tem que buscar uma mulher com vida semelhante à sua, com anseios parecidos,
mesma ambição, sonhos compatíveis.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
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hardMOB Staff - Moderação

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953

VAT69, arquero, razmth e mais 1.

31-08-2011 22:01

truman lendo o topico:
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Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

31-08-2011 22:21

Existe sim. Mas vc só vai achar o amor em gatas que ganhem 30k em poa ou 40k em sampa! Precisa ser
um amor compatível...entende?

Como o Lagosta é trollador, não vou levar a sério!

Spoiler: 

PS: E o Truman continua lendo o tópico. Deve estar escrevendo um rascunho no notepad.
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Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB

Última edição por Feijoeiro : 31-08-2011 às 22:22
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Spoiler: 

Resumindo: mulheres são sórdidas e banais: não tem alma, não tem conteúdo, e só querem, tal como um

buraco negro, absorver e destruir tudo que encontram pela frente. 

Por isso, nivelam suas vidas por baixo, cada vez mais e mais baixo, visando acessar cada vez mais as

mentes insignificantes e empedradas dos medíocres. 

Eu não curto esse tipo de gente. Nunca corri e não me animo a correr atrás de mulher alguma. Porque,

sinceramente, alimentar a loucura de fracassados não é minha praia. 

Por isso, o melhor conselho que alguém poderia oferecer é este: sempre tenha relacionamentos
superficiais (e principalmente pratique o DESAPEGO, não somente de pessoas, mas de tudo que é
material). Do contrário, se passar do ponto, colocará em risco a sua alma. 

Por incrível que pareça, desde o começo eu já estava plena e totalmente convicto dessas situações. Já
sacava desde cedo as consequências disso tudo.

A verdade é que minha pobreza é minha fortaleza. Meu desapego a todas essas coisas me salvou da sanha
desavergonhada e sórdida do alheio.

Ao mesmo tempo, estou cada vez mais fomentando um processo de libertação de minha pessoa dessa
instituição falida chamada Brasil.

Eu acho que deveríamos iniciar um movimento coletivo de emancipação e nos tornarmos, definitivamente,
cidadãos sem um país.

Enquanto vocês ficam aí entrando na loucura dos outros, eu estou aqui, sozinho, porém em paz, alegre,
feliz e aproveitando a vida cada vez mais e melhor.

Mulheres? 

FAZ-ME RIR! 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
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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 ?

Última edição por Truman : 31-08-2011 às 22:29
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