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truman, não adianta vc meter a real aqui, a maioria ainda acredita nessa merda de conto de fadas de
amor eterno, envelhecer ao lado de uma mulher, que mulher é fiel e essa porra toda, é inútil. As coisas
mudaram, hoje em dia a gente vive na era do descartável, tudo é descartável hoje em dia, inclusive
pessoas.

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
4.757
41

   

Victordhuend :D 

Membro

Truman e LeftHandOfGod.

01-09-2011 13:19 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

01-09-2011 13:22

O amor existe. PONTO FINAL.

Mas também existe pessoas que infiéis, pessoas mentirosas, pessoas ciumentas, entre muitas outras
características que podem fazer seu amor chegar ao fim.

Eu sofri desilusões amorosas n vezes. Fui corna, fui enganada, mas nem por isso parei de acreditar nas
pessoas. Existem pessoas boas. Existem pessoas honestas. 

Quem fala que não acredita no amor, é porque sofreu uma desilusão amorosa, ou foi corno, ou tomou um
pé na bunda, simplesmente se relacionou com uma pessoa que não era a pessoa certa e por isso ficou
com raivinha, achou que comer geral é que é bacana, sem se dar conta que está 4ever alone, porque é
muito bom ter uma companhia sim, é muito bom transar com uma pessoa que vc ama, sem contar que é
mto bom fazer planos...
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Mar 2011
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Membro
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E não é porque não deu certo com uma pessoa, que você vai desacreditar no amor...

Última edição por Gabyzinhaaa : 01-09-2011 às 13:25

Axl-Luke, DVSV e Feijoeiro.

01-09-2011 13:32

pronto... satisfeito relaxada?

#103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

   

Oxi 
Membro

 Citando Sodoma & Gomorra 

Você é um puto mesmo... Precisava quotar TUDO para dizer que esta grande?

BOTA O TEXTO EM SPOILER!

 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

01-09-2011 14:05

Sempre dizem que a gente procura alguém parecida com a nossa mãe (ou pai no caso das mulheres)...

#104

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

01-09-2011 14:19 #105

Sodoma & Gomorra 

Membro

 Citando Gabyzinhaaa 

O amor existe. PONTO FINAL.

Mas também existe pessoas que infiéis, pessoas mentirosas, pessoas ciumentas, entre muitas outras
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Ah bicho, eu acho que não existe mais o tipo de pessoa honesta que estaria disposta a uma longa relação
recheada de amor e compromisso...

Digo isso porque sou um desses e as vezes me sinto um boiolinha por isso, afinal é completamente fora do
padrão contemporâneo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
3.800
284

   
características que podem fazer seu amor chegar ao fim.

Eu sofri desilusões amorosas n vezes. Fui corna, fui enganada, mas nem por isso parei de acreditar nas
pessoas. Existem pessoas boas. Existem pessoas honestas. 

Quem fala que não acredita no amor, é porque sofreu uma desilusão amorosa, ou foi corno, ou tomou um
pé na bunda, simplesmente se relacionou com uma pessoa que não era a pessoa certa e por isso ficou
com raivinha, achou que comer geral é que é bacana, sem se dar conta que está 4ever alone, porque é
muito bom ter uma companhia sim, é muito bom transar com uma pessoa que vc ama, sem contar que é
mto bom fazer planos...

E não é porque não deu certo com uma pessoa, que você vai desacreditar no amor...

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

01-09-2011 14:25

amor non ecxiste

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
413
24

   

Ioreco  

Membro

Removido, leia as regras sobre assinatura.

01-09-2011 14:44

Entrei só pra postar isso! =/

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

................
May 2002
3.798
296

   

Apollo Doutrinador 

Membro

 Citando Why so serious? 

Pelo que tu é realmente acho difícil te amarem.

 Citando Joke 

Depressão não é doença, é falta de criatividade e auto-estima. Sinceramente, só fica assim quem quer.
Hobbies existem milhares, basta procurar.

01-09-2011 14:50 #108
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obvio que existe.

observem esse casal apaixonado ! 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Local: Porto Alegre - RS
Dec 2010
2.470
674

   

Alpha 

Membro

Truman.

 Citando BudOg 

Eu também daria meu rabo pro Pelé, Ayrton Senna só pra dar uma alavancada e virar uma celebridade.
E depois disso foderia só com elfos.

01-09-2011 14:53

close topic

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.316
1254

   

ClapTrap 

Membro

 Citando Alpha 

obvio que existe.

observem esse casal apaixonado ! 

http://lh3.ggpht.com/_Y_43-LPN0zE/Su...umb%5B5%5D.jpg

01-09-2011 16:18 #110

Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB

 Citando Gabyzinhaaa 

O amor existe. PONTO FINAL.
Mas também existe pessoas que infiéis, pessoas mentirosas, pessoas ciumentas, entre muitas outras
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Falou tudo. Galera anda muito desacreditada. Engraçado é que por muitos anos a cuecada é que
aprontava geral, pintando de comedor. Agora é a cuecada reclamando da postura das mulheres. Êita
inversão do cão.

Povo desiste muito fácil. Quem já não levou uma guampa que atire a primeira pedra. Mas isto não é razão
para desistir.
Fazer planos e contruir uma vida juntos é bom pra cacete!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CHCC
Feb 2011
7.940
3573

   

características que podem fazer seu amor chegar ao fim.

Eu sofri desilusões amorosas n vezes. Fui corna, fui enganada, mas nem por isso parei de acreditar nas
pessoas. Existem pessoas boas. Existem pessoas honestas. 

Quem fala que não acredita no amor, é porque sofreu uma desilusão amorosa, ou foi corno, ou tomou um
pé na bunda, simplesmente se relacionou com uma pessoa que não era a pessoa certa e por isso ficou
com raivinha, achou que comer geral é que é bacana, sem se dar conta que está 4ever alone, porque é
muito bom ter uma companhia sim, é muito bom transar com uma pessoa que vc ama, sem contar que é
mto bom fazer planos...

E não é porque não deu certo com uma pessoa, que você vai desacreditar no amor...

DVSV.

01-09-2011 18:59

esse cara eh magro, maioria aqui virou gordo tetudo depois dos 21...

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

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

Dec 2003
18.169
1602

   

Calconha 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

E outros simplesmente gostam de pagar de fodões comedores na internet, sendo que na vida real se
parecem com isso:

http://fantasticocenario.files.wordp...11/06/nerd.jpg

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!!!  

01-09-2011 20:55

Sim ainda acredito no amor, mas só acho que é o kra que tem que ser esperto. 

Tem muito nego que quando começa a namorar vira capacho, ou fica cego ... aceita verdadeira
barbaridades por parte da mulher e faz de conta que não aconteceu nada, só pra permanecer naquela
ilusão de romance e tal, por exemplo: ela sair pra balada com as amigas ( sozinha) ; ou ser amiga de
outros kras q ele não conhece e tal .

O homem tem que se da valor, ser seletivo, não namorar qualquer vagaba . 

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
313
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JhonSmith 

Membro
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Existem sinais que indicam a personalidade da mina : Dica: Se comeu a mina muito fácil ou na primeira
vez que saiu , conheceu na balada tipo micareta, ela tem muito ex-namorados , não trabalha , não estuda,
etc., é grande a possibilidade de se fuder namorando com uma dessa.

Última edição por JhonSmith : 02-09-2011 às 19:07

Free your mind ...

Axl-Luke, Loro, Truman e mais 1.

02-09-2011 0:49

Tb to nessa.

mas eu namoro a quas 6 anos.
mas sempre que tem uma super-gostosa de 20 ~24 anos eu me sinto meio boiola po nao esatr curtindo a
vida, sabendo que meus 20 anos nunca mais vao voltar.
hj tenho 26 anos......

é sempre dificil encontrar alguem, e depois disso é dificil esquecer que o mundo existe.
Mas por outro lado, valeu a pena pra caralho! 

é sempre um dilema.

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Loading...
Jun 2002
6.586
148

   

Diego - Evil 
Membro

 Citando Sodoma & Gomorra 

Ah bicho, eu acho que não existe mais o tipo de pessoa honesta que estaria disposta a uma longa relação
recheada de amor e compromisso...

Digo isso porque sou um desses e as vezes me sinto um boiolinha por isso, afinal é completamente fora do
padrão contemporâneo.

 Citando lavos 

...mas aqui na república das bananas quem acha que todo mundo é bom é o primeiro a se dar mal.

02-09-2011 9:46 #114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
3.487
56

   

Chakal 
Membro

 Citando Truman 

Mulheres ficam lá, andando feito baratas tontas, chapadas com sua própria imaginação, criando isso e
aquilo...

Pra justificar seus EGOS DO CARALHO!

Pode reparar, em 99% dos relacionamentos, a mulher é SEMPRE a parte mais imbecil, sempre o mais
perfeito e autêntico pedaço de inutilidade. 
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Velho muita gente cai matando no Truman, mas o cara fala umas verdade, impressionante, quantos
relacionamentos que eu comecei a acabaram por pensamento ridiculo das mulheres.

 ..

Truman.

02-09-2011 9:47

amor de cu eh rola

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.641
593

   

m4ndrake 

Membro

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

serjao_boiadero.

02-09-2011 15:16

As vezes acredito, as vezes não acredito! Hoje achar uma garota decente está cada vez mais dificil... diria
raro!

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.353
1192

   

André 

Membro

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história

02-09-2011 16:25

Quando vc escolhe amar alguém está escolhendo ser feliz com essa pessoa, mas o que todo mundo
esquece é que tbm está escolhendo sofrer pela mesma.
Se vc escolher uma pessoa inteligente, com ideais parecidos, uma boa índole e etc... as chances de vc
sofrer serão menores, sendo assim vc vai passar a maior parte do seu relacionamento curtindo a felicidade
ao invés do sofrimento.
Se vc escolher um cara safado ou uma mulher que tem fama de vadia, o seu relacionamento será apenas

#117

HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
   

Chris Rock 

Membro
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sofrimento.

Aí vc pensa: "Até parece que eu vou escolher um homem ou uma mulher assim". Mas te garanto que vc
não procurou saber nada sobre aquele cara ou aquela gata que vc pegou na balada, ou seja apenas
aparência e nada de conteúdo.
E quando vc começa o namoro já está tão cego que não percebe os defeitos do parceiro e quando
perceber será tarde de mais.

E se vc é um "FOREVER ALONE" da vida, já se olhou no espelho e se perguntou:
Vc consegue viver com alguem que tenha os mesmos defeitos que vc?
As mesmas reclamações?
A mesma higiene?
A mesma fidelidade?
Com a mesma forma de enxergar o mundo?
E por ai vai...

É muito facil vc procurar um parceiro ideal, dificil é vc se tornar um parceiro ideal. 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
1.287
496

Última edição por Chris Rock : 02-09-2011 às 19:32

JhonSmith.

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

02-09-2011 16:35

Acho que vou fazer um post pro meu blog, olhando por este aspecto, interessante. Se quiser me ajudar
me dá um toque. bjundas.

#118

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

   

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando Serginho Malandro 

Quando vc escolhe amar alguém está escolhendo ser feliz com essa pessoa, mas o que todo mundo
esquece é que tbm está escolhendo sofrer pela mesma.
Se vc escolher uma pessoa inteligente, com ideais parecidos, uma boa índole e etc... as chances de vc
sofrer serão menores, sendo assim vc vai passar a maior parte do seu relacionamento curtindo a felicidade
ao invés do sofrimento.
Se vc escolher um cara que vive bebendo e tem fama de bater nas mulheres que já teve, ou uma mulher
que tem fama de dar pra todo mundo, o seu relacionamento será apenas sofrimento.

Aí vc pensa &quot;até parece que eu vou escolher um homem ou uma mulher assim&quot;, mas te garanto
que vc não procurou saber nada sobre aquele cara ou aquela gata que vc pegou na balada ou seja apenas
aparência e nada de conteúdo, quando vc começa o namoro já está tão cego que não percebe os defeitos
do parceiro e quando perceber será tarde de mais.

E se vc é um &quot;FOREVER ALONE&quot; da vida, já se olhou no espelho e se perguntou:
Vc consegue viver com alguem que tenha os mesmos defeitos que vc?
As mesmas reclamações?
A mesma higiene?
A mesma fidelidade?
Com a mesma forma de enxergar o mundo?
E por ai vai...

É muito facil vc procurar um parceiro ideal, dificil é vc se tornar um parceiro ideal. 
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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

02-09-2011 16:44

Eu já namorei mina piranha que achei que gostasse de mim, mas dae em pequenas atitudes vi que era
uma piranha.

Hoje namoro uma mina a quase 2 anos que nunca pisou na bola, e eu acho que realmente me ama. Pela
atitudes e tal ... mas sei la .. vamos ver onde isto vai chegar hehe.

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
9.377
33

   

anderSEN! 

Membro

 Problem Officer?

02-09-2011 19:09

Dependendo do que vc for fazer eu te ajudo.

#120

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
Oct 2010
1.287
496

   

Chris Rock 

Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Acho que vou fazer um post pro meu blog, olhando por este aspecto, interessante. Se quiser me ajudar me
dá um toque. bjundas.

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

03-09-2011 17:40

Acredito que exista para algumas pessoas, sim. Mas no meu caso, provavelmente não.

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
5.351
267

   

[adult swim] 
Membro
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04-09-2011 13:13

eu te amo. é verdade!

ps.: me arruma um emprego de 20k em POA? vlw

#122

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dieg0
Jun 2008
575
76

   

diegowow 

Membro

I used to be [H]ard like you... then I took an arrow to the knee.
*??l?*?? ??i??? ???|___??? _?_? ___??π__?? __??__?? _|??? ? ??i??? *??l?*

04-09-2011 20:07

Para as pessoas que não acreditam no amor; vcs pretendem casar ??. 

Respondendo por mim mesmo, não.

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
146
55

   

Piruzão 

Membro

05-09-2011 0:19

Assim como vc só encontra vadia, eu só encontro cafajeste galinha que só quer meter.. o mundo tá uma
bosta mas fazer o que. Talvez se vc mostrar seu lado mais "gay" (carinhoso, atencioso) e se mostrar um
cara adulto, crescido na hora de conhecer uma mulher, pode ser que vc consiga encontrar sua exceção..se
for isso o que vc procura.

#124

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
27
0

   

Pepper. 
Membro

 Citando .gsv. 
Toda regra tem sua exceção.

Mas do que vivi e ví ate hoje, é exatamente isso ae...

05-09-2011 7:17

Existir, existe. Mas em proporções bem menores nos dias de hoje.

#125

Registro:
Mensagens:

Jan 2011
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Julianaa  

Membro
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