
[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-11.html[03/02/2013 22:59:55]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB [InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 11 de 13 ... 9 10 11 12 13Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

45

21-07-2011 21:49

Convoco @LeftHandOfGod a me corrigir. Realmente não sei o que estava errado na palavra que você
colocou em negrito.

#251

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

  

Mel Dels.......

21-07-2011 21:49 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

21-07-2011 21:51

Racismo??? Huahuahuahua 

#252

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando ferariede 

Ahh, eu, sinceramente, não namoraria, por mais que seja racismo, sei la, não posso me contentar com o
que considero mediocre
Mass, cada um é cada um

21-07-2011 22:12 #253
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Mas que diabos?Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando ferariede 

Ahh, eu, sinceramente, não namoraria, por mais que seja racismo, sei la, não posso me contentar com o
que considero mediocre
Mass, cada um é cada um

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

21-07-2011 22:45

huahua nao consigo terminar de le oq ele escreve. huahuahuahu

#254

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vai Corinthians!
Aug 2003
13.788
148

WilsoNeto 

Membro

 Citando DUDU :) 
continua que estou rindo mto..

21-07-2011 23:10

"Essas mulheres da vida são uma racinha braba mesmo..."
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Registro:
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Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando vilhelmson 

Racismo, WTF???

21-07-2011 23:15

Resumindo o tópico: generalização comendo solta e pouquíssima autocrítica.
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 Citando Romare Bearden 
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Pega uma Marilena Chauí por exemplo. Duvido que ela saiba algo de física, até porque quem sabe o mínimo
de física não é marxista.

22-07-2011 9:41

Tem mulheres, que igual muitos homens, gostam de sexo e de variar de parceiros. Algumas gostam ate
pela aventura.
Algumas mulheres, como muitos homens, tem o fetch de transar com estranhos, de curtir uma rapidinha
com alguem que conheceu em uma festa, de se sentir atraida e provocar sexualmente outra pessoa.

Duas escolhas, se vc realmente morre de amores e eh ciumento, o melhor eh pular fora e achar
umamulher igual vc para nao ter dor de cabeca. A outra opicao eh aceitar a mulher como ela eh e deixar
ela saciar seus fetches e sede sexual. Isso se chama relacionamento aberto.

Tem homens e mulheres que ate gostam saber que seu parceiro esta transando ou transou com alguem. E
tem outros que gostam ate de ver seus parceiros transando com estranhos. Esses, no lugar de usar o
ciumes para gerar brigas e egocentrismo, usa para ter mais tesao um pelo outros.

Isso se chama ter tesao pelo tesao da parceira.

#257

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

C R O I X 

Membro

 Citando The Voice 

Você, botequeiro, confiaria em engatar um namoro a sério, sabendo que a sua futura namorada já traiu
algum ex-namorado?!

Iriam numa boa, pensando "o que passou, passou" ou iriam pular fora, achando que a coisa poderia
acontecer com você também?!

Papo de boteco que rolou tempinho atrás, não é caso particular, nem do amigo 

Última edição por C R O I X : 22-07-2011 às 9:43

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

22-07-2011 10:30

isso se chama cornisse mansistica

#258

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
11.787
76

Cadu®  

Membro

 Citando C R O I X  

Isso se chama ter tesao pelo tesao da parceira.

|   OLHA!  |

OaLa e Digaum-Spider.
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22-07-2011 10:47

Boa!

#259

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

King for a day, Fool for a lifetime
Feb 2010
565
169

Calford 

Membro

 Citando Cadu® 

isso se chama cornisse mansistica

Última edição por Calford : 22-07-2011 às 12:05

 Citando Barack Osama 

Dae do nada a mina enfia NOVAMENTE a mao no meu toba, e eu bebado nem percebi, e fala "faz força pra
cagar, faz força pra cagar!", porra mano, parei na hora o sexo e broxei. Ela viu que eu fiquei puto e ficou
pedindo desculpas e tal.

22-07-2011 12:03

Isso se chama "desonrar os bagos".

#260

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando C R O I X  

Isso se chama ter tesao pelo tesao da parceira.

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

22-07-2011 13:00

daqui a poco vem com ideia de dar o cu e sentir prazer, ou de dar o cu pq a parceira sente prazer em te
ver dando o cu... honra os bagos mano

#261

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

gooby pls
Jul 2006
5.309
759

Allan 

Membro

 Citando C R O I X  

Tem mulheres, que igual muitos homens, gostam de sexo e de variar de parceiros. Algumas gostam ate
pela aventura.
Algumas mulheres, como muitos homens, tem o fetch de transar com estranhos, de curtir uma rapidinha
com alguem que conheceu em uma festa, de se sentir atraida e provocar sexualmente outra pessoa.

Duas escolhas, se vc realmente morre de amores e eh ciumento, o melhor eh pular fora e achar umamulher
igual vc para nao ter dor de cabeca. A outra opicao eh aceitar a mulher como ela eh e deixar ela saciar
seus fetches e sede sexual. Isso se chama relacionamento aberto.

Tem homens e mulheres que ate gostam saber que seu parceiro esta transando ou transou com alguem. E
tem outros que gostam ate de ver seus parceiros transando com estranhos. Esses, no lugar de usar o
ciumes para gerar brigas e egocentrismo, usa para ter mais tesao um pelo outros.

Isso se chama ter tesao pelo tesao da parceira.
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I believe I can see the future
'Cause I repeat the same routine
I think I used to have a purpose
And then again that might have been a dream...

23-07-2011 0:04

Isso é ter a incapacidade de deixar a própria parceira com tesão.

#262

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2011
290
28

HöllywooD 

Membro

 Citando C R O I X  

Isso se chama ter tesao pelo tesao da parceira.

23-07-2011 0:50

Se eu falar o que penso, vou pra vala 

#263

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.533
3
1207

Felipe 

Membro

 Citando Julianaa 

WTF?

Aumentar o aro, o raio, a rede de relacionamentos. A mensagem foi transmitida e é o que importa.
Vão transar que vocês ganham mais, nerds.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

23-07-2011 0:55

Uma palavra que começa com V e rima com "abadia".
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Registro:
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[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Felipe 

Se eu falar o que penso, vou pra vala 

<D3adlode> I was a mistake you jackass
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<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

23-07-2011 0:57

"Vendia"?

#265

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

Autor do tópico

The Voice 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Uma palavra que começa com V e rima com "abadia".

23-07-2011 1:03 #266

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando The Voice 

"Vendia"?

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

23-07-2011 7:12

"Corno", ou melhor dizerndo traido, eh aquele que tem uma parceira que nao segue o acordado de
fidelidade. Em um relacionamento aberto o acordo nao eh de fidelidade logo nao existe traicao, ja que um
esta ciente da acao do outro.

Corno, ou quem se preocupa com isso, sao pessoas frustradas com medo de sua parceira o abandone por
alguem com um pau maior.

Alem de tudo tem muita gente com papo incoerente... Eu tive muitos amigos que traiam suas namoradas
quase todos os finais de semana mas ao mesmo tempo tinha uma relacao de ciumes pela namorada,
preocupado se estava sendo traido ou nao por ela.

Saiam da caverna.... Se vc quer meter em geral eh melhor ter uma namorada que te conheca e aceite vc
como vc eh, como tambem eh melhor aceitar e conhecer sua namorada como ela realmente eh. No lugar
de ficar nesse jogo estressante de brigas, ciumes, mentiras um para o outro, etc.

O importante, antes de mais nada eh ter um relacionamento saudavel, nao importa que tipo de
relacionamento, pode ser o de amizade, de ficante, de namoro, de noivado. Se nao for para ser saudavel
nao vejo vantagem em estar junto com alguem que nao aceite vc como vc eh e que vc nao aceite como a

#267

Registro:
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Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
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C R O I X 

Membro

 Citando Cadu® 

isso se chama cornisse mansistica
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pessoa eh. A nao ser que vc quira o relacionamento por status, para posar para os seus amigos, etc (o
que a maioria das pessoas fazem).

No final das contas, os que mais se preocupam com traicao sao os que tem um relacionamentos de
traicao.

Última edição por C R O I X : 23-07-2011 às 7:20

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

23-07-2011 7:18

Alá, isso é o que acontece quando se perverte sua vida e se coloca a serviço de seu Ego.

Uma vez que você já sabe tudo que te espera, não tem mais direcionamento. E já que somos TODOS um

bando de egocêntricos do caralho, A QUEM SOBRA XINGAR? 

A turminha virtual, a outros tantos fodidos que nem a gente...

Eu comparo o fracasso pessoal de vocês ao mesmo momento histórico em que os negros ficaram sem seus
donos: sem ter pra onde ir, se voltaram pra si mesmos, pois estavam perdidos.

Só que os negros eram escravos SEM OPÇÃO! Vocês são escravos PORQUE QUEREM! 

E sem alguém como um Truman por todas as suas vidas para lhes guiar, vocês se voltam contra todos
que estão ao seu redor!

Que coisa mais PATÉTICA DO CARALHO!

Nossa função na vida não é correr atrás de mulher.

MAS PERCEBAM O GRAU DE IMBECILIDADE DE TODOS OS HOMENS: a farsa foi desmontada (há
muito, muito tempo), NINGUÉM sério acredita mais em nenhuma (e em nada que venha delas), taí as
notícias diárias de todo mundo se arrebentando por causa delas e do mundo sórdido, corrupto e
materialista que ajudaram a criar...

E vocês aí com uma mentalidade de empregados, subservientes, fazendo o jogo delas... 

A gente tira o escravo da senzala mas não tira a senzala do escravo. 

É como eu disse ontem: na cabeça desses pedaços de estrume, mulheres são "seres angelicais que peidam
bolhas de sabão com aroma da Victoria Secret". São inofensivas, frágeis, dispostas a dar (inclusive à sua
prole - sem gerá-la ou controlar sua existência - como fazem as feministas - pra obter qualquer
vantagem) todo o amor do mundo, e devemos dar tudo por elas, merecendo toda nossa dedicação e

idolatria. 

Nós estamos num momento histórico em que a idiotice nunca esteve tão agregada!
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Nunca vi alguém inventar tanta história, e até acreditar nelas, pra justificar seu fracasso pessoal, parabéns
Truman.
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Explico: qualquer mulher (naturalmente imbecil) que tem uma idéia de merda, principalmente (e graças à
Internet), consegue angariar um outro bando de imbecis.

E, dessa forma, vem aquele batalhão de imbecis, incentivando cada vez mais a imbecilidade...

Achando que são livres.

Não, não são. São idiotas sem a menor razão de existirem. São bilhões de pessoas comuns,
insignificantes, sem serventia (mas eternamente servis) e absurdamente ignorantes...

Que A-DO-RAM também fazer também aquilo que o maior de todos os idiotas faz: patrulhar e condenar
quem diz alguma coisa que a idiotice vigente detesta.

E já que o idiota detesta tudo (porque ele não sabe o que é bom, só sabe ser do contra exatamente por
ser idiota), sobra malho pra todo mundo. Até para os idiotas.

É uma coisa impressionante mas quando aparece uma "liderança", um "capachão" entre esses idiotas, ele
tem que ser absurdamente mais idiota do que todos eles.

E quem é mais idiota que o idiota? O palhaço. O humorista, o chargista, o engraçadinho, o artista. Porque
ele é um idiota profissional, um imbecil de cátedra que estuda a imbecilidade como forma de arte.
Especialmente os músicos.

E, claro, pessoas que ainda acreditam que um fio de cabelo que venha de uma MULHER (qualquer uma)

corresponde à verdade. 

No final, vira essa merdalhada louca em que toda a vastíssima fauna dos idiotas se congrega pra espalhar
ainda mais merda pelo mundo, patrulhando, sacaneando, condenando e executando (virtualmente, claro,
porque brasileiro é tudo covarde) seus pares.

Felizmente é uma guerra entre idiotas, mas como os idiotas só sabem fazer idiotice, daí estamos fodidos. 

Todo castigo pra manginas é pouco. 

Mas quem se junta aos porcos... come o quê mesmo? 

Última edição por Truman : 23-07-2011 às 7:20
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Alá, isso é o que acontece quando se perverte sua vida e se coloca a serviço de seu Ego.

Uma vez que você já sabe tudo que te espera, não tem mais direcionamento. E já que somos TODOS um
bando de egocêntricos do caralho, A QUEM SOBRA XINGAR? 

A turminha virtual, a outros tantos fodidos que nem a gente...

Eu comparo o fracasso pessoal de vocês ao mesmo momento histórico em que os negros ficaram sem
seus donos: sem ter pra onde ir, se voltaram pra si mesmos, pois estavam perdidos.

Só que os negros eram escravos SEM OPÇÃO! Vocês são escravos PORQUE QUEREM! 

E sem alguém como um Truman por todas as suas vidas para lhes guiar, vocês se voltam contra todos que
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Resumindo, vc é um bostinha com medo de mulher. Vira homem rapaz.

estão ao seu redor!

Que coisa mais PATÉTICA DO CARALHO!

Nossa função na vida não é correr atrás de mulher.

MAS PERCEBAM O GRAU DE IMBECILIDADE DE TODOS OS HOMENS: a farsa foi desmontada (há
muito, muito tempo), NINGUÉM sério acredita mais em nenhuma (e em nada que venha delas), taí as
notícias diárias de todo mundo se arrebentando por causa delas e do mundo sórdido, corrupto e
materialista que ajudaram a criar...

E vocês aí com uma mentalidade de empregados, subservientes, fazendo o jogo delas... 

A gente tira o escravo da senzala mas não tira a senzala do escravo. 

É como eu disse ontem: na cabeça desses pedaços de estrume, mulheres são "seres angelicais que
peidam bolhas de sabão com aroma da Victoria Secret". São inofensivas, frágeis, dispostas a dar (inclusive
à sua prole - sem gerá-la ou controlar sua existência - como fazem as feministas - pra obter qualquer
vantagem) todo o amor do mundo, e devemos dar tudo por elas, merecendo toda nossa dedicação e
idolatria. 

Nós estamos num momento histórico em que a idiotice nunca esteve tão agregada!

Explico: qualquer mulher (naturalmente imbecil) que tem uma idéia de merda, principalmente (e graças à
Internet), consegue angariar um outro bando de imbecis.

E, dessa forma, vem aquele batalhão de imbecis, incentivando cada vez mais a imbecilidade...

Achando que são livres.

Não, não são. São idiotas sem a menor razão de existirem. São bilhões de pessoas comuns,
insignificantes, sem serventia (mas eternamente servis) e absurdamente ignorantes...

Que A-DO-RAM também fazer também aquilo que o maior de todos os idiotas faz: patrulhar e condenar
quem diz alguma coisa que a idiotice vigente detesta.

E já que o idiota detesta tudo (porque ele não sabe o que é bom, só sabe ser do contra exatamente por
ser idiota), sobra malho pra todo mundo. Até para os idiotas.

É uma coisa impressionante mas quando aparece uma "liderança", um "capachão" entre esses idiotas, ele
tem que ser absurdamente mais idiota do que todos eles.

E quem é mais idiota que o idiota? O palhaço. O humorista, o chargista, o engraçadinho, o artista. Porque
ele é um idiota profissional, um imbecil de cátedra que estuda a imbecilidade como forma de arte.
Especialmente os músicos.

E, claro, pessoas que ainda acreditam que um fio de cabelo que venha de uma MULHER (qualquer uma)
corresponde à verdade. 

No final, vira essa merdalhada louca em que toda a vastíssima fauna dos idiotas se congrega pra espalhar
ainda mais merda pelo mundo, patrulhando, sacaneando, condenando e executando (virtualmente, claro,
porque brasileiro é tudo covarde) seus pares.

Felizmente é uma guerra entre idiotas, mas como os idiotas só sabem fazer idiotice, daí estamos fodidos. 

Todo castigo pra manginas é pouco. 

Mas quem se junta aos porcos... come o quê mesmo?

 Citando Chip_ahoo 

to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).

23-07-2011 11:32 #270
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Hmmm... Não.

Na boa, guarde seus delírios pra si mesmo.

Não tenho medinho de ninguém, não. Acho que quem tá com medinho, primeiro, são vocês, que não se
ligaram em duas coisas:

1 - Eu nunca corri atrás de mulher, mas porque EU NÃO QUIS.

2 - As suas "vitórias" são completamente vazias e sem sentido, pois, repito e reitero, ao contrário de vocês
eu não sou e nunca serei escravo de absolutamente NADA nem ninguém sob NENHUMA hipótese. 

As mulheres querem que vocês vendam suas almas, e subvertam seus valores, e isso eu nunca farei. 

O mais abjeto não são os pobres infelizes que estão sendo zoados na mais deslavada e completa trollice
de todos os tempos. O TRISTE nisso tudo são os babacas, covardes e viadinhos, que não percebem que os

outros é que estão gozando com o pau deles! 

Mas de qualquer forma, eu só tenho a agradecer a toda essa cambada de imbecis sem honra e sem moral,
pela audiência e atenção. 

Pois a atitude de todos comprovam que eu SEMPRE estive CERTÍSSIMO em TUDO o que eu disse (e
pensei).

Não, putinhas fascistas. Não me castrarão. Porque eu mesmo me apóio em TUDO o que faço. 

Diferente daqueles que deveriam ter pago o aborto que os escarrou no mundo! 

Ei!!!! Meu mouse está andando sozinho pela tela, olha lá! 
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Resumindo, vc é um bostinha com medo de mulher. Vira homem rapaz.

23-07-2011 12:04

Cada caso é um caso e cada pessoa responde de maneira diferente em relacionamentos diferentes. Se eu
for pensar assim, eu mesmo não me namoraria...pois eu quase sempre fiz merda. Minha ex e a minha
atual são as únicas que não foram traídas. Pra atual e a ex eu abri o jogo, falei que sempre fiz merda,
mas até meus 24 anos. Melhor elas saberem da minha boca do que o mundo ficar pregando merda na
cabeça delas. Mas como eu já estou com meus 30 anos na cara, não tenho mais interesse em "brincar de
relacionamento sério", se quero fazer cagada é melhor eu ficar solteiro. Mas namoraria sim, alguém que já
tenha traído. Os motivos os quais levam as pessoas a fazer isso são variados. Namorados idiotas, caras
que não ligam pra mina, não comparecem. Tá certo que a mina pode chegar e terminar sem precisar fazer
sacanagem, mas quem nunca fez merda, que atire a primeira pedra.
"ngm é obrigado estar com ngm nos dias de hj. Se estão juntos é pq se gostam...se sente a necessidade
de trair é pq não curte tanto assim. É a hora de rever o relacionamento."
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referencias da minha conta antiga (porém novas referências ainda estão sendo postadas aqui) :
http://www.hardmob.com.br/threads/26...ijr?highlight=

23-07-2011 12:19

Não sei se seus pais são separados, se sua mãe não vale o feijão que come se já aprontou poucas e boas
com seu pai...se sim, entendo de onde vem sua revolta. Mas mesmo assim ngm é igual a ngm. Agora,
caso seus pais sejam casados e tenham uma vida decente e feliz, vc realmente pensa isso da sua mãe?
Sua mãe realmente queria que seu pai vendesse a alma? 
Na minah vida já passaram pouquíssima mulheres que não valeram a pena e outras várias que me
ajudaram a ser uma pessoa melhor (apesar de eu ter pisado na bola com grande parte delas...EU era o
lixo da relação, molecão, pensava com o pinto, enfim...elas não mereceram a milésima parte do que fiz
com elas), eram pessoas esforçadas, tinham objetivos, queriam o meu bem e sempre me fizeram olhar pra
frente e seguir em busca do que eu queria. A minha mãe é uma mulher extraordinária, que trabalha igual
uma filha da puta e sempre foi o pescoço do meu pai que em momentos onde meu pai não sabia o que
fazer, ela deu a direção certa pra ele. Portanto, se eu tenho esses exemplos pra dar, pode ter certeza que
existem muito mais iguais a essas.
A moderação que me desculpe, mas você deve ser um homossexual infeliz e inconformado pelo fato de
ver um pinto no lugar onde vc queria que tivesse uma pepeca. Daí a sua revolta para com o sexo oposto.
Caso vc não seja um homossexual e apenas um cara frustrado com as mulheres, primeiro: se algum dia já
fizeram tudo isso com vc, foi pq VC PERMITIU. Segundo: vc deveria começar a procurar os exemplos
certos, exemplares certos, as mulheres certas nos lugares certos.
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As mulheres querem que vocês vendam suas almas, e subvertam seus valores, e isso eu nunca farei. 

Última edição por Feigur : 23-07-2011 às 12:30

referencias da minha conta antiga (porém novas referências ainda estão sendo postadas aqui) :
http://www.hardmob.com.br/threads/26...ijr?highlight=

23-07-2011 12:20

Se namorar uma assim, já chifra umas 5 vezes, se descobrir alguma coisa ainda tá no lucro...

Spoiler: 

ou namora sem essa de monogamia
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 Citando Truman 

1 - Eu nunca corri atrás de mulher, mas porque EU NÃO QUIS.

23-07-2011 13:00

Você pode até não querer vender a sua mas é inevitável que isso aconteça. E acontece com qualquer um
que se relacione com uma mulher, não importa quem ela seja. É preciso ter em mente que mulheres são
estúpidas e parasitas (e outras coisas também, mas só essas duas já resumem tudo). Em maior ou menor

grau, mas TODAS SÃO, PORRA! 

Se você tiver uma boa conversa, se mentir bastante, se entrar na frequência mental da pateta e dizer
exatamente o que ela quer ouvir... Ela arreia não apenas as calcinhas mas vai ficar doente da cabeça e,
coitada, pode vir a te amar!

Só que não se trata de um amor sadio, verdadeiro e honesto mas uma forma de demência que a torna
muito semelhante a outro capacho (boing! boing!) e, dessa maneira, tu pode esfregar o pé na cara da

desgraçada que ela vai achar, veja que infeliz, que é uma forma de amor! 

Mas ninguém vira uma pessoa melhor se viver pra agradar aos outros. Você pode ser uma pessoa melhor
se PARAR de querer agradar os outros. 

E tá achando ruim o que eu digo? Tá achando que sou viadinho (como se HOMEM de verdade fosse
alguém que se prestasse a isso aqui):

Spoiler: 

Clique aqui para ver a imagem completa.
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Então vai lá ser empregado, cara. Mas não chore quando um dia você lembrar do que eu digo aqui, ou
descobrir a verdade por conta própria, porque aí você e os outros birrentos deste fórum vão chorar na

caminha que é lugar quente. 

É foda, neguinho se acha acha melhor do que os outros só porque é capacho de mulher! 

Vocês estão perdidos. 

Mas eu não acredito em Papai Noel, coelhinho da Páscoa, Jesus, pátria, ou mulheres conscientes. Porque
essas coisas NON EKZISTEN!

O Brasil não existe, as mulheres não existem, e, portanto, me é irrelevante quem acredita ou deixa de

acreditar nelas, ou no que eu digo. 

Não tem como qualquer coisa boa sair de um sistema apodrecido assim. Pois pra começar, os pequenos
imbecis lambedores de salto vem nesse tópico potencializar a própria ignorância sobre o assunto dele,
apoiando a DEMAGOGIA de plantão das mulheres!

Porra, sair trepando com todo mundo por aí não tem problema nenhum (desde que não se pegue DSTs e
se evite a gravidez), suas jumentas castradas, sacos de bosta de burro que as mulheres cagaram nas suas

bocas! 

Quem defende conceitos como fidelidade, casamento, namoro, traição e o caralho são as mulheres, foram
elas que criaram essa merda toda (enquanto a HIPERGAMIA, que é exclusividade delas, convenientemente
jogam pra debaixo do tapete), exatamente por serem demagógicas. 

É o medo da escassez, a necessidade de castrar e controlar os outros, de manipular com maior eficiência
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(sendo que usaram até a religião pra incutir esses tabus de que sexo é abjeto na cabeça dos homens).

Mas os imbecis, os pedaços de bosta, são manipulados e nem se ligam nisso! 

Na boa, enfiem esse assunto no cu e não encham mais o saco. 

Última edição por Truman : 23-07-2011 às 13:02
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