
[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-7.html[03/02/2013 23:01:14]

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 7 de 13 ... 5 6 7 8 9 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

45

18-07-2011 17:46

Uma das verdades também é que mulher repudia mulher, não interessa a idade, parentesco ou relação
social.

Por isso quando alguma conhecida trai ela odeia a mulher, mas quando é com ela, ta tudo certo, hipocrisia
a mil.

#151

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Só Capim Canela
Nov 2010
11.767
2522

Kardia 

Membro

Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.

18-07-2011 17:46 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

18-07-2011 18:22

e vcs acreditam qdo a mulher fala que nunca traiu?

daqui a pouco vão acreditar que nunca deram o redondo tbm 

#152

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
2.167
267

jgonc 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
2.572
533

lavos 

Membro

Última edição por lavos : 18-07-2011 às 21:17

Trust me, I´m a jedi

18-07-2011 23:16

esse topico é como um vinho caro e refinado..... me sinto mto feliz de acompanhar ele desde a primeira
pagina até hoje.....

ainda nao opinei pq ando MUITO sem tempo..... mas to gostando de ver visivel evolucao masculina sobre
a analise da realidade comportamental feminina.

congratz

#154

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O mais forte do universo!
Jun 2002
14.580
158

kakaroto(dbz) 

Membro

Pra quem curte HOUSE MUSIC: http://www.4shared.com/file/21359539...ight_Sedu.html

referencias: http://forum.hardmob.com.br/showthre...04#post6531204

18-07-2011 23:20

Outro ponto que esqueci de citar. Realmente elas acreditam no que falam, metem o pau nos outros e
fazem pior que as pessoas acusadas. Prefiro ficar sozinho que com essa maioria de mulher vagabunda e
puta.
A pessoa ao meu lado tem que ser no mínimo igual a minha pessoa... Bancar puta mais nova so porque
tem um rostinho bonitinho para desfilar de trofeu e tomar xifre e ser sugado jamais.

#155

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2002
4.845
52

Rugalxp1 

Membro

 Citando LostOne 

Pior que as vezes a mulher eh tao confusa quanto a isso que chega a acreditar nas proprias mentiras...
Tem uma menina que eu conheco que namora e por muuuito tempo traiu o namorado, alias, traio o antigo
noivo com o atual namorado... e depois andou dando uns pulos por fora quando ela e o atual "were on a
break"... 

E ela acha isso normal, mas acha que a menina que o irmao dela ficou quando traiu a esposa eh uma
grande fdp... ahahahah vai entender...

Última edição por Rugalxp1 : 18-07-2011 às 23:23
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18-07-2011 23:27

Aí depois a vadia toma um balaço no meio da cara, em pleno salão da manicure, e a família fica indignada
falando que a moça era uma santa......

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando LostOne 

Pior que as vezes a mulher eh tao confusa quanto a isso que chega a acreditar nas proprias mentiras...
Tem uma menina que eu conheco que namora e por muuuito tempo traiu o namorado, alias, traio o antigo
noivo com o atual namorado... e depois andou dando uns pulos por fora quando ela e o atual "were on a
break"... 

E ela acha isso normal, mas acha que a menina que o irmao dela ficou quando traiu a esposa eh uma
grande fdp... ahahahah vai entender...

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

19-07-2011 1:36

..........

#157

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.042
727

XtReMe . 
Membro

Última edição por XtReMe . : 19-07-2011 às 1:56

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

19-07-2011 2:21

arrêgou!

#158

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

aeHOOOOOOOO
Jul 2006
10.358
1420

Benny Biscuit 

Membro

 Citando XtReMe . 
..........

 Citando hugop21 
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gaúcho + picanha + grosso + 4 horas?
Acho que num vai precisar nem de carvão pra queimar.

19-07-2011 9:33

Sou de Sâo Paulo/SP - bairro Ipiranga e a dita cuja morava em São Caetano do Sul - SP

#159

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.279
260

Frmg 

Membro

 Citando Rugalxp1 

Você é de onde? Sua historia é muitíssimo similar a uma que conheço.

19-07-2011 10:14

Chega a acreditar não, TODAS ACREDITAM NAS PRÓPRIAS MENTIRAS. Ou você acha que o maior
mentiroso é aquele que conta uma mentirinha de vez em quando? Não, não, esse aí é pego mentindo, o

maior de todos os mentirosos é aquele que mente pra si mesmo! 

E isso é o que 100% das mulheres são, como definiram uma vez (num texto que li): a "personificação
da mentira"! 

Quando você era pequeno, te diziam que o Papai Noel só trazia presentes para quem fosse um bom
menino. E também rolavam lendas de figuras que assombravam as escolas públicas. Depois, os "palhaços
assassinos", etc.

A maior de todas as lendas urbanas, a maior de todas as farsas, mentiras, delírios e ilusões tem um
nome: Brasil. Debaixo desse conceito mentiroso, está outra grande mentira, que são as leis e, por
conseguinte, o Estado. 

Entendam, meninas: eu não sou anarquista. Nem li Bakunin nem nada.

O que eu vi foi o que vocês se recusam a ver: que a fundação do Brasil é uma mentira, que Tiradentes
nunca existiu, que nossas leis são um fiasco que só favorece os poderosos, que os políticos (e as mulheres
são iguaizinhas à eles, lembrando que ELAS é que são a maioria votante) são TODOS um bando de

MENTIROSOS E CANALHAS que enchem o cu de grana e de coisas às nossas custas... 

E que se eu mantiver minha identidade "brasileira" e minha "macheza", estarei colaborando com toda essa

mentira: o aviãozinho na favela, as roubalheiras do PT, ou mesmo o feminismo. 

Entendam, putinhas: não se trata do Estado me aceitar, não se trata das leis ou mesmo das mulheres me
aceitarem, não se trata de VOCÊS me compreenderem.

É algo que eu preciso fazer POR MIM! 

#160

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando LostOne 

Pior que as vezes a mulher eh tao confusa quanto a isso que chega a acreditar nas proprias mentiras...
Tem uma menina que eu conheco que namora e por muuuito tempo traiu o namorado, alias, traio o antigo
noivo com o atual namorado... e depois andou dando uns pulos por fora quando ela e o atual "were on a
break"... 

E ela acha isso normal, mas acha que a menina que o irmao dela ficou quando traiu a esposa eh uma
grande fdp... ahahahah vai entender...
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FODA-SE que pro Estado ou pras mulheres eu sou isso e aquilo. Seria o mesmo que eu me importar com

o que o papai Noel acha a meu respeito. 

Porém "TEMOS QUE", "SOMOS OBRIGADOS A": fazer e aceitar isso e aquilo.

Isso pra mim tem um nome: fascismo. 

E por que eu devo me submeter a uma sociedade (enfim: a pessoas que considero injustas, desonestas,
antiéticas, desumanas)...

Sendo que nem mesmo brasileiro eu sou?

Outra coisa: todos esses caras que se colocam como "injustiçados" e mimimi...

No fundo, querem se vender pro esquemão, entrar na grana e, no caso da molecada que publica textos
sobre o lado "obscuro" da mulher (não existe e nunca existiu um lado "iluminado"), juntar os panos de
bunda com uma loira.

Fodam-se todos eles. Pro diabos com suas posturas de "rebeldes".

SÃO-TUDO-PUTA! 

E puta das mais rameiras, xerxelentas e interesseiras. 

Quanto mais "ideológico" for o camarada, mais vendido, oportunista e corrupto ele é.

Eu acho uma canalhice o cara adotar uma postura de mimimi e bububu de libertário e o caralho, pra

quando aparecer a chance, ir correndo, balançando o rabinho. 

Última edição por Truman : 19-07-2011 às 10:16

19-07-2011 10:21

Na verdade não fui relacionamento nenhum dela =D

Desde o segundo relacionamento dela (que eu tive conhecimento, diga-se de passagem) que ela tenta
desesperadamente ficar comigo e eu sempre saindo pela tangente por motivos óbvios. 

Acredito eu que na ilusão fantasiosa dela, a dita cuja acreditava que eu sempre fui apaixonado por ela. No
pensamento doentio dela eu estava diante de uma mulher linda e sedutora que sempre conseguiu quem
ela quis, portanto ela não se conformava com o fato de eu não cair aos pés dela. 

Mas também pudera... 

Como é que alguém sabendo de todo esse histórico de traições se deixaria levar em um compromisso
sério? Tem que ser muito idiota e acredite... Os idiotas existem!!! Rsrsrs

O fato é que eu não acreditei nas falsas juras de amor dela. A apelação para tentar me envolver foi

#161

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.279
260

Frmg 

Membro

 Citando Thunder :-P  

Ela veio atrás de vc novamente?

Vc é o 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º relacionamento dela?
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impressionante. Dizia estar apaixonada por mim, que tinha planos de morarmos juntos, dizia querer ter
filhos comigo, mandava recados carinhosos, colocava indiretas para lá de diretas no orkut e
posteriormente no facebook. Só que eu estava lá, calado, sabendo de tudo o que ela fazia fingindo que
não via nada. Ela criou uma espécie de fissura em conseguir me conquistar, assim como sempre foi em
relação a todos os outros caras, apenas para satisfazer o ego dela. No meu caso diante do insucesso, virou
questão de honra. Porém eu sabia que era só questão de tempo para ela se enrolar sozinha no ego dela e
ai quando ela pisou literalmente no tomate o teatro dela desmoronou. 

A personalidade dela e todas as articulações que ela fez ficaram expostas e então aproveitando a
oportunidade foi providenciada uma bela lição na mesma moeda com todo o cinismo do mundo usando os
mesmos método dela para ela sentir do próprio veneno. O resultado é que todos os casos que ela tinha
naquele momento ficaram sabendo o que ela estava fazendo e tentando esconder debaixo dos panos,
naturalmente quando eles perceberam pensei que daria uma enorme confusão. Ela furiosa tentou colocar
os amantes, amigos e amigas dela para arrumar brigas, falou que ia na policia, mas acabou que
conversando com calma um a um eles começaram a ver que não existia briga nenhuma e foram
dispensando ela em sequência. Sorte que eram caras de bom senso e não animais irracionais.

Depois de toda a confusão ela ainda tentou virar a mesa e sair por cima na situação. Engoliu seco a raiva
e saiu por ai posando de forma serena e tranquila dizendo que tudo que era feito em relação a ela era
feito por amor. Rsrsrs 

Poxa quando fiquei sabendo esbocei um sorriso, mas juro que passou rapidinho porque no fundo senti
pena. Imaginei ela no futuro gorda, com um filho para criar sem ninguém ao lado dela quando a beleza
acabar. 

Mas sinceramente torço para que ela reflita as atitudes dela e tome tudo isso que aconteceu como lição
para pelo menos não tentar fazer ninguém de trouxa outra vez. Sei que ela não vai mudar enquanto ela
mesma não quiser e não procurar ajuda. Eu a considero de fato uma sociopata e motivos não faltam e
nesse tipo de caso só psicólogo e quem sabe psiquiatra, mas para ela chegar ao ponto de admitir que
precisa de ajuda sei lá.

Ela como toda mulher adora mandar os homens com que ela se relaciona cuidarem da sua própria vida
quando a máscara dela cai. Adora dizer para deixarem ela em paz como forma de se livrar de um
problema que na verdade ela mesmo criou.

E eu costumo responder que cada um tem direito a privacidade na sua vida desde que as atitudes não
estejam interferindo na vida de outra pessoa. 

É o famoso ditado que o seu direito termina quando começa o do outro.

Quando se esta lidando com um ser humano é preciso acima de tudo respeito, portando jamais faça com
alguém aquilo que você não quer que seja feito com você. Não é simplesmente ligar o foda-se e sair
fazendo o que dá na cabeça. Quer queiram ou não, existem mulheres que precisam aprender que vivemos
em sociedade e algumas regrinhas de comportamento não existem por mero acaso. 

Como eu sempre digo... "Até para fazer o que é tido como errado tem jeito certo"

Existem milhares de mulheres que tem amantes, casos extra conjugais, praticam swing, são garotas de
programa, etc, etc e etc e merecem muito mais respeito do que esse tipo de mulher que apela para o
cinismo, dissimulação, mentiras para tentar parecer o que não são.

Só sei que hoje não falo mais com ela e não faço nenhuma questão.

Última edição por Frmg : 19-07-2011 às 10:34

19-07-2011 10:36 #162
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Mano, o que eu to achando é que vocês levam relacionamento muito a sério, como se um relacionamento
de 6 meses-1 ano com ou sem traição fosse definitivo para qualquer coisa.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

19-07-2011 10:46

O relacionamento corporal não precisa necessariamente ser sério. 
O que precisa ser sério é o respeito com o parceiro e a sinceridade sobre as verdadeiras intenções.

#163

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.279
260

Frmg 

Membro

19-07-2011 10:50

Isso fica bonito num livro de auto-ajuda ou num conto de fadas.

Todo relacionamento interpessoal é motivado por intenções explícitas e ocultas. Negócio é pegar, mas não
se apegar, mesmo que seja "namoro", mulherada hoje tá flexível de mais pra dar em 2-3 encontros,
namorar no quarto e acabar no décimo. Mais fácil se aproveitar essa situação vigente do que criar
expectativas que nunca serão concretizadas. Se o cara não tá na idade próxima da que considera ideal
para juntar os trapos não tem porque levar um relacionamento a sério, seja ele como for.

#164

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando Frmg 

O relacionamento corporal não precisa necessariamente ser sério. 
O que precisa ser sério é o respeito com o parceiro e a sinceridade sobre as verdadeiras intenções.

joaca.

19-07-2011 10:58

Impressionante. Nível da hardmob subindo muito em um único topico.

Vejo muito mais homem com essa atitude de demonstrar as verdadeiras intenções que as mulheres, alias
ate hoje nao vi uma mulher capaz de falar a verdade.
Ela não vai chegar no cara e falar "Olha eu sou emocionalmente instável e com a auto-estima
baiximssima então so estou com voce ate achar algum cara que me atraia mais ou tenha mais
dinheiro que voce, entao voce simplesmente é minha muleta"

Agora já cansei de ver brother meu (inclusive eu) lancar a real para mina antes ate de transar com ela...

#165

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2002
4.845
52

Rugalxp1 

Membro

 Citando Frmg 

O relacionamento corporal não precisa necessariamente ser sério. 
O que precisa ser sério é o respeito com o parceiro e a sinceridade sobre as verdadeiras intenções.
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Deixando claro que não quer nada serio.
Cada dia mais eu entendo porque a mulher era feita de objeto pela maioria das culturas existentes na

historia 

19-07-2011 11:14

Eu conheço uma história!!! vou postar

uma mina chamada V1 (abreviação de vadia-1), namorava com o C1 (abreviação de Corno número 1), e
traia esse indivíduo com o C2 e o C5 (corno-2 e corno-5, e por ai vai...), chegou a estar numa festa com
C1 e C2 e expulsou C1 da festa pra dormir sozinha na casa com o C2;

acabou com o C1 e começou a namorar com o C2, e traia ele com o C5, regularmente;

acabou com C2 e começou com C3, supostamente não traiu ele com ninguém, apesar de termos ouvido
algumas histórias da traição dela com o C5;

acabou com C3 começou com C4, e traia ele com C5;

Acabou com C4 e começou com o indivíduo que não aprende... C5, o maior dos pés de lã da história...

namoraram por anos, os amigos do C5 chegaram a ver ela passando umas galha nele numa festa,
contaram pro C5 que não acreditou neles, apesar do histórico da mina, e ele ficou brigado com os amigos,
não falava mais com eles;

tiveram um filho, iam se casar, ela disse que ia viajar para fazer uma especialização rápida no RJ, está lá
a alguns anos... não voltou, deixando nosso nobre amigo C5 cuidando dum mininu dela...

bem, nós avisamos, o cara não escutou, ele na verdade sabia da índole melhor do que ninguém, mas foi
adiante... hoje aprendeu.

once vadia, always vadia...

acabou com C2

#166

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

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

Dec 2003
18.177
1606

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!!!  

19-07-2011 11:22

Putz Calconha, 

Juro que ta parecendo uma fórmula de física. Demorei até personificar V1 + (C1 + C2 + C3 + C4) / C5²

Ps: O C5 é MUITO BURRO AUhaUahuahu 
Em vez de continuar pegando sem se envolver foi querer coisa séria?!? Todo castigo é pouco mesmo!!! 

#167

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.279
260

Frmg 

Membro
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Última edição por Frmg : 19-07-2011 às 11:29

19-07-2011 11:43

mulher que trai é vagabunda...não ta satisfeita com o relacionamento? 

acaba e segue a vida...

#168

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2006
646
4

goiaba 

Membro

19-07-2011 11:45

Quando me refiro a relacionamento corporal entenda que é diferente de relacionamento social.

Ao se envolver com uma pessoa ninguém precisa criar expectativa de nada, concordo com a pratica do
pegar sem se apegar. É só simplesmente deixar rolar, deixar acontecer e ir curtindo o momento para
conhecer melhor o parceiro e ai sim, avaliar se aquela pessoa, pode ser uma boa pessoa para seguir
adiante em algo sério ou não. 

Agora independente da fase, do momento, ou idade o que nunca pode faltar é respeito e sinceridade.
Mesmo sem sentimento em relação a pessoa com que temos um relacionamento corporal é preciso sim
respeita-la moralmente principalmente se preocupando em não expor a pessoa a situações
constrangedoras ou embaraçosas no círculo social. É preciso sim sinceridade sobre as intenções para que a
pessoa não crie falsas expectativas. Mistério é bacana, até certo ponto, mas chega uma hora que a
verdade precisa ser posta na mesa nem que seja de forma sutil antes que altas confusões comecem a
acontecer.
Lembre que estamos lidando com seres humanos que não são objetos. Ou seja, você pode sim usar uma
pessoa para satisfazer seu prazer, desde que ela saiba disso e concorde. 

Jogo limpo 

#169

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.279
260

Frmg 

Membro

 Citando ReDGRounD 

Isso fica bonito num livro de auto-ajuda ou num conto de fadas.

Todo relacionamento interpessoal é motivado por intenções explícitas e ocultas. Negócio é pegar, mas não
se apegar, mesmo que seja "namoro", mulherada hoje tá flexível de mais pra dar em 2-3 encontros,
namorar no quarto e acabar no décimo. Mais fácil se aproveitar essa situação vigente do que criar
expectativas que nunca serão concretizadas. Se o cara não tá na idade próxima da que considera ideal
para juntar os trapos não tem porque levar um relacionamento a sério, seja ele como for.

Última edição por Frmg : 19-07-2011 às 11:47

19-07-2011 12:49 #170

Lagosta 
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gosto das suas ideias

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Suspenso

 Citando ReDGRounD 

Isso fica bonito num livro de auto-ajuda ou num conto de fadas.

Todo relacionamento interpessoal é motivado por intenções explícitas e ocultas. Negócio é pegar, mas não
se apegar, mesmo que seja "namoro", mulherada hoje tá flexível de mais pra dar em 2-3 encontros,
namorar no quarto e acabar no décimo. Mais fácil se aproveitar essa situação vigente do que criar
expectativas que nunca serão concretizadas. Se o cara não tá na idade próxima da que considera ideal
para juntar os trapos não tem porque levar um relacionamento a sério, seja ele como for.

19-07-2011 12:54

lol, u mad?

#171

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

LostOne 

Membro

 Citando truman 

chega a acreditar não, todas acreditam nas próprias mentiras. Ou você acha que o maior mentiroso é
aquele que conta uma mentirinha de vez em quando? Não, não, esse aí é pego mentindo, o maior de

todos os mentirosos é aquele que mente pra si mesmo! 

...

são-tudo-puta! 

 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,

19-07-2011 15:28 #172

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2010
78
23

tommy =P 

Membro

 Citando Frmg 

Quando me refiro a relacionamento corporal entenda que é diferente de relacionamento social.

Ao se envolver com uma pessoa ninguém precisa criar expectativa de nada, concordo com a pratica do
pegar sem se apegar. É só simplesmente deixar rolar, deixar acontecer e ir curtindo o momento para
conhecer melhor o parceiro e ai sim, avaliar se aquela pessoa, pode ser uma boa pessoa para seguir
adiante em algo sério ou não. 

Agora independente da fase, do momento, ou idade o que nunca pode faltar é respeito e sinceridade.
Mesmo sem sentimento em relação a pessoa com que temos um relacionamento corporal é preciso sim
respeita-la moralmente principalmente se preocupando em não expor a pessoa a situações
constrangedoras ou embaraçosas no círculo social. É preciso sim sinceridade sobre as intenções para que
a pessoa não crie falsas expectativas. Mistério é bacana, até certo ponto, mas chega uma hora que a
verdade precisa ser posta na mesa nem que seja de forma sutil antes que altas confusões comecem a
acontecer.
Lembre que estamos lidando com seres humanos que não são objetos. Ou seja, você pode sim usar uma
pessoa para satisfazer seu prazer, desde que ela saiba disso e concorde. 

Jogo limpo 
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É, mas sempre um lado vai criar expectativa, cedo ou tarde. 

E aí, aí a coisa complica pra valer...

Última edição por tommy =P : 19-07-2011 às 15:30

19-07-2011 16:41

pqp, qem é vivo sempre aparece né hahaha 

#173

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

gooby pls
Jul 2006
5.309
759

Allan 

Membro

 Citando tommy =P 

É, mas sempre um lado vai criar expectativa, cedo ou tarde. 

E aí, aí a coisa complica pra valer...

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...

19-07-2011 16:55

o cara só será "mente aberta" ao ver sua mina sendo violada pelo seu amigo pirocudo e ficar numa boa
com isso.

até lá, são todos republicanos conservadores de ultra-direita com relação a esse assunto (como eu)

#174

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
6.434
33

Dito 

Suspenso

19-07-2011 18:31

Mas não é pra ficar? E pelo visto não são só as mulheres que mentem o tempo todo pra elas mesmas: 

Olha o que eu encontrei hoje:
http://g1.globo.com/distrito-federal...-de-carro.html

Enfim, o que falei no tópico da educação também vale aqui:

"Este é só mais um exemplo de um iludido que vai ser "comido" pelo sistema... Mas otário é assim, só
aprende levando na cabeça.

#175

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando LostOne 

lol, u mad?
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Só que apenas os super-otários é que levam na cabeça e INSISTEM EM SE FODER!"

Se os homens compreenderem a verdadeira natureza feminina, fodeu. Porque olharão dentro do poço e o
poço vai olhar de volta pra eles, confrontando-os com suas próprias convicções.

Daí eles, assim como o sujeito da matéria, vão arregar, pois não tem CONFIANÇA NO QUE ACREDITAM! O
materialismo deste cara só não é maior que sua burrice.

Pois se ele confiasse realmente nessa mulher, não precisaria bancar o provedor. Mas o que esse cara faz é
SUBLIMAR sua covardia por ter se anulado, canalizando-a para um ideal que esta sociedade, corrupta e
vendida, aprovaria. É importante saber até que ponto está se curtindo alguma coisa, ou quando esta está
nos aprisionando. Quando tudo conspira para uma tremenda vagabundagem e sacanagem sem fim,
quando mais uma vez, nós fomentamos e financiamos nossa própria desgraça e todos tomam no cu.

Ele vai se perder em 500 prestações pra pagar a casa, carro e o que mais for pra mulher, mas no fundo
ele sabe que está fugindo constantemente da própria culpa.

Culpa esta em apoiar estas criaturas repulsivas, abjetas e nojentas, que se alimentam da humanidade
alheia e que fogem diante da Verdade.

Já eu me compreendo, me aceito, e, o melhor de tudo, compreendi a grande farsa que é a Sociedade que
estes doentes mentais tanto querem defender.

Vou mais longe: percebi que nada faz sentido, que nada tem valor, que é tudo uma grande piada.

Só resta me divertir. Por isso que sou mais feliz: porque sou livre.

Este sujeito é e sempre será um infeliz porque ainda tem esperança.

Enfim, que os dois lambam os próprios cus!

Só que ELES-VÃO-MORRER!

Suas vidas estão acabando e no final ambos terminarão não sendo mais que números, mais uns entre
tantos infelizes. Mas a minha e tantas outras mensagens FICARÃO enquanto a minha e outras carcaças se
vão. Esse com certeza é um dos "sentidos" da vida.

Eu não imponho nada a ninguém e quero mais que se fodam todos estes palhaços. Quem quiser entender,
que entenda! Quem não quiser refletir, não reflita! Ninguém é obrigado a nada e se depender de mim este

sujeito da matéria e toda sua turminha de imbecis vão é morrer na puta que os pariu! 

No final, estas parasitas e estes manginas serão é varridos pro esquecimento, de onde jamais deveriam ter

saído. 

Chupem, otários! 

Ir para o Fórum
Tópico Fechado

Página 7 de 13 ... 5 6 7 8 9 ...Primeira Última

Assuntos do tópico

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8600098&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8600098&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-13.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-13.html

	www.hardmob.com.br
	[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu


	ItcXVlLWphLXRyYWl1LTcuaHRtbAA=: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	ItcXVlLWphLXRyYWl1LTcuaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	sa: 




