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25-07-2011 11:35 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

25-07-2011 13:36

tem que saber os motivos que a levaram a trair .. as vezes sabia que o namorado pulava cerca direto e
quando teve chance deu o troco ... ou entao o cara parou de dar atencao e foi la com outro que deu ..

mulher quando gosta mesmo e quando o cara manda bem .. nao trai .. mas .. fica mais dificil em acreditar
em uma que faz estas coisas ..

#302

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
3.424
58

   

M4rkoTereH 

Membro

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - TETRA 2012 - (patetico mineiro nunca foi um rival a altura, pena que gremio e sao
paulo custaram a arrancar, e o corinthians esta centrado em outro titulo mais importante)

25-07-2011 13:39

Lê e quota quem quer.

Toda vez que eu clico em "ver mensagem" eu me arrependo 

Cara deve ser mais feio que o meu cu cagando, só fala bobagem e vê esquema e manipulação em tudo.
Deve ser uma merda viver assim, eu teria me matado a muito tempo se tivesse nessa situação
melancólica.

#303

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

Truman 
Ver Perfil View Forum Posts Mensagem Privada Ver blogs Ver artigos Add as Contact Membro

Essa mensagem está escondida porque Truman está em sua lista de ignorados. 
Ver Mensagens.Remover usuário da lista de ignorados

Última edição por rdgr : 25-07-2011 às 13:41
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Feigur 

Membro

 Citando Truman 

Ih, alá! Outra cópia desse jornal da Universal, que comentei uma vez aqui:
http://www.hardmob.com.br/threads/44...=1#post8526449
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ahhhh truman, vai ser imbecil assim lah nos quintos dos infernos...olha os exemplos que vc cita cara?!!?!?
Olha esse jornal!?!?!?! Só falta vc chegar aqui com um anúncio de puteiro, classificados de puta e
começar a falar que mulher é um bicho filho da puta. Se eu for tomar vc como exemplo, então todos os
homens do mundo são imbecis e homossexuais???? 
"Prefiro ser livre no infernodo a ser escravo no céu" Do que diabos vc tá falando cara? Se te escravizaram
é pq vc é um idiota por completo e não soube escolher a mulher pra ficar do seu lado. Se é que um dia vc
já teve alguma...pra mim vc é um mané que só observa as cagadas dos outros e usa isso pra criar essas
teorias boçais e o pior: acha que isso é a verdade absoluta.
Cara, caia na real...se vc acha que homem é o ser mais correto e cheio de valores morais...e que mulher
é um lixo, dê o rumo certo na sua vida: comece a dar ré no quibe. Pronto.
Cara, juro por deus, se eu fosse moderador desse forum eu te dava um ban só pelo fato de vc ter
ultrapassado todos os limites da imbecilidade...cara, faz um favor pra gente: MORRA.
Sério...vc tá conseguindo me irritar...trollzinho infame

Verdinhas: 116
http://i.imgur.com/ZJpBV.jpg

As mulheres se "destacando" novamente: uma fala que tem ensino médio completo e quer achar alguém no
mínimo assim. A outra (a única novinha) que quer conhecer o tal "homem de Deus" (outro mangina?) que
SOME NA VIDA DELA (porque quem vai diminuir é ela, hahaha), e, claro, romanticuzinho... Mas ela é tão

"romântica" que precisa também pedir foto como os outros? 

Mas não dizem que quem vê cara não vê coração? Hahaha. 

Parasitismo, puro e simples. 

E a maior pérola de todas na página seguinte:

http://i.imgur.com/uzMA4.jpg

Vamos lá, cretinos, levem mulheres a sério, acreditem que elas conspiram a favor de vocês, e continuem
sendo contrários à POLIGAMIA. O cinismo, a ironia e habilidade de tirar o corpo fora delas e não se
envolver/ter iniciativa pra nada são fenomenais. 

E é desse tipo de humor que estamos precisando nestes fóruns/sites, alguma coisa igualmente sarcástica e
que destile uma dose de ódio contra mártires eleitos por esta humanidade castrada.

Mas é foda, se um eletrodoméstico como a TV já é capaz de determinar quem é santo e quem não é, que

dirá as mulheres... 

Eu acho é que certas pessoas não são loucas, mas se esforçam continua e determinadamente para assim

o serem. 

Tem muito mané por aí que flerta com a loucura e que só falta enfiar um espanador no cu e achar que
virou pavão!

Eu não tô nem aí, cada um c'os seus póprio pobrêma! 

Última edição por Feigur : 25-07-2011 às 14:30

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

25-07-2011 14:59

Cara, são biblias atras de biblias O.O

Epic!
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Membro

http://www.hardmob.com.br/members/Feigur.html?tab=likes_received
http://i.imgur.com/ZJpBV.jpg
http://i.imgur.com/uzMA4.jpg
http://www.hardmob.com.br/threads/268560-Refer%C3%AAncias-titijr?highlight=
http://www.hardmob.com.br/members/andr%E9.html


[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-13.html[03/02/2013 22:59:21]

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.354
1192

   

 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

25-07-2011 15:24

Lamento, benzinho. Coma carne crua. 

A nossa existência é equiparada a um simples peido de mosca. Insignificante, ridícula e que não causa o
menor peso de importância em nada. 

Mas é aquele caso: se a gente parar pra pensar nessa insignificância, digo, se a pessoa COMUM, católica,
classe-média, corinthiana, brasileira, humana, enfim, parar pra pensar nisso...

Se mata. 

Ou sai matando os outros porque basta perceber que TUDO em que ela acredita, TUDO que papai e

mamãe contaram, não passam de MENTIRAS, PORRA! 

Que não existe céu ou inferno, nem Deus e nem deuses, que a única coisa que nos impede de sairmos por
aí liberando nosso lado animal e tacando fogo no mundo é a punição de nossos pares.

Mas se ninguém nos pune, negão... HAAAAAAAHAAAAAAAAAAH!

Se ninguém nos pune, idiotas que somos, IMBECIS que somos, corremos pra ficarmos ricos (e mulheres

correm mais ainda: são "maratonistas"). 

Porque achamos que riqueza material nos dá um escudo protetor contra tudo! Contra os inimigos, contra
doenças, contra a fome, contra a Morte.

É mentira, é farsa, é delírio e ilusão, mas são ESSES os valores que a sua sociedade ridícula prega. Somos
prisioneiros de nós mesmos e nos fodemos por JAMAIS conseguirmos a Paz que tanto sonhamos.

#306

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando ReDGRounD 

Lê e quota quem quer.

Toda vez que eu clico em "ver mensagem" eu me arrependo 

 Citando ReDGRounD 

Cara deve ser mais feio que o meu cu cagando, só fala bobagem e vê esquema e manipulação em tudo.
Deve ser uma merda viver assim, eu teria me matado a muito tempo se tivesse nessa situação
melancólica.
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E se você quer tanto saber o porquê eu nunca me relacionei ou relaciono com mulheres (não precisam
usar táticas de intimidação pra isso) eu respondo: não tem nada a ver com minha beleza, personalidade,
ou circunstâncias da vida.

O motivo é simples: o doente mental só fica feliz quando está junto de outro doente mental. 

Apesar que gente louca pode até ser uma merda, mas loucos mal-intencionados (que é o caso das
mulheres) são sempre os piores tipos.

Há de se considerar qual é a "pureza" de indivíduos que, na primeira oportunidade que tem, a primeira
coisa que fazem é satisfazer suas necessidades egocêntricas, materiais.

Quando vejo pessoas assim rola um puta nojo, uma vontade de vomitar terrível! É pura treva, um buraco

negro nauseante que DRAGA qualquer coisa boa e despeja imundice na cabeça dos outros. 

Viver em função de mulheres é RUMINAR a mesmice de uma vida estúpida e sem sentido. "Fazer a roda
girar" é um eufemismo para escravizar-se.

Foda que vocês são tão BURROS que nem se percebem disso, que nem se ligam de que são escravos,

prisioneiros e estuprados TODO SANTO DIA... 

Porque, da mesma forma que seus pais e mães, foram criados pra ser escravos. Um escravo feliz,
sorridente, temente à Deus, mimimi... Mas ainda escravo. 

Bela bosta. 

 Citando Feigur 
aaaaaargh

25-07-2011 15:26

Os manicômios hoje em dia estão cada vez mais modernos, tem até wi-fi!

#307

Registro:
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Verdinhas:
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315
92

   

asdasda  

Membro

25-07-2011 15:43

Sua solução então para se satisfazer sexualmente então é ir no hospicio dar o c*?

Parabéns, te invejo 

#308

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
4.164
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Thunder :-P 

Membro

 Citando Truman 

E se você quer tanto saber o porquê eu nunca me relacionei ou relaciono com mulheres (não precisam
usar táticas de intimidação pra isso) eu respondo: não tem nada a ver com minha beleza, personalidade, ou
circunstâncias da vida.

O motivo é simples: o doente mental só fica feliz quando está junto de outro doente mental.
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rdgr 

Suspenso

 Citando Truman 

Lamento, benzinho. Coma carne crua. 

A nossa existência é equiparada a um simples peido de mosca. Insignificante, ridícula e que não causa o
menor peso de importância em nada. 

Mas é aquele caso: se a gente parar pra pensar nessa insignificância, digo, se a pessoa COMUM, católica,
classe-média, corinthiana, brasileira, humana, enfim, parar pra pensar nisso...

Se mata. 

Ou sai matando os outros porque basta perceber que TUDO em que ela acredita, TUDO que papai e

mamãe contaram, não passam de MENTIRAS, PORRA! 

Que não existe céu ou inferno, nem Deus e nem deuses, que a única coisa que nos impede de sairmos por
aí liberando nosso lado animal e tacando fogo no mundo é a punição de nossos pares.

Mas se ninguém nos pune, negão... HAAAAAAAHAAAAAAAAAAH!

Se ninguém nos pune, idiotas que somos, IMBECIS que somos, corremos pra ficarmos ricos (e mulheres

correm mais ainda: são "maratonistas"). 

Porque achamos que riqueza material nos dá um escudo protetor contra tudo! Contra os inimigos, contra
doenças, contra a fome, contra a Morte.

É mentira, é farsa, é delírio e ilusão, mas são ESSES os valores que a sua sociedade ridícula prega.
Somos prisioneiros de nós mesmos e nos fodemos por JAMAIS conseguirmos a Paz que tanto sonhamos.

E se você quer tanto saber o porquê eu nunca me relacionei ou relaciono com mulheres (não precisam
usar táticas de intimidação pra isso) eu respondo: não tem nada a ver com minha beleza, personalidade, ou
circunstâncias da vida.

O motivo é simples: o doente mental só fica feliz quando está junto de outro doente mental. 

Apesar que gente louca pode até ser uma merda, mas loucos mal-intencionados (que é o caso das
mulheres) são sempre os piores tipos.

Há de se considerar qual é a "pureza" de indivíduos que, na primeira oportunidade que tem, a primeira
coisa que fazem é satisfazer suas necessidades egocêntricas, materiais.

Quando vejo pessoas assim rola um puta nojo, uma vontade de vomitar terrível! É pura treva, um buraco

negro nauseante que DRAGA qualquer coisa boa e despeja imundice na cabeça dos outros. 

Viver em função de mulheres é RUMINAR a mesmice de uma vida estúpida e sem sentido. "Fazer a roda
girar" é um eufemismo para escravizar-se.

Foda que vocês são tão BURROS que nem se percebem disso, que nem se ligam de que são escravos,

prisioneiros e estuprados TODO SANTO DIA... 

Porque, da mesma forma que seus pais e mães, foram criados pra ser escravos. Um escravo feliz,
sorridente, temente à Deus, mimimi... Mas ainda escravo. 

Bela bosta. 
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 22:50 h
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Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. 

Content Relevant URLs by vBSEO

Tabs System by vbSoporte - vBulletin en Español

Digital Point modules: Sphinx-based search
United-Forum: CSS-Sprites

TLDR sem passar da primeira frase.

Organize parágrafos, pare de usar emoticons, escreva como uma pessoal normal e pare de falar tantas
bobagens.

25-07-2011 17:45

E vocês continuam dando corda, tsc tsc....

O assunto já esgotou, começaram os ataques, logo isso sai de controle. Enfim, já deu o que tinha que dar.
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