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Eu fiz uma pergunta, nunca disse que sofri de amor por alguém 

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
1.110
78

N1ghTCr4wl3R 

Membro

Princípios antes de amizades.

What happens on the internet echoes in eternity 
1º Botecontro RS - Novo Hamburgo - 09/04/2011 - Biërborse/American Bowling - Eu fui!
2º Botecontro RS - Porto Alegre - 22/10/2011 - ShamRock PUB/Cabaret - Eu fui!

25-01-2012 21:04 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

25-01-2012 21:20

Esse tópico merece uma desenterrada de um gif esquecido.

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Paz nos foruns
Jul 2002
901
519

Hardmobiano Médio 

Membro

 Citando capitao_haddock
"eu sou mt mais a favor de nos ceder nossas esposas aos reis, do que ver meus filhos maconheiros"
"financiar o quartel de drogas"

Fórum
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até que ficou legal nessa

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

RP/SP e PC/MG
Jul 2009
517
54

Cirrose LVI 
Membro

 Citando The Voice 

ATENÇÃO!!!!!!! UMA DICA QUE VALE OURO!!!!!!!!!

Como os posts do Truman são uma bíblia de cocô sempre, o que fazer?

A minha dica é: Se divirta com os posts do Truman. Leia as primeiras linhas e e as últimas só, porque ele
sempre começa falando de 'A', depois no final, já tá falando de 'Z'. Maluco não consegue se conter pra
filosofar, puta merda

 Citando Truman 

O apego é uma das maiores merdas deste mundo.

...

Largamão de ser otário e deixa de se ferrar, que você já passou da idade.

Por favor,
Não leia este aviso!

25-01-2012 21:51

Namoral, vocês são muito chatos. Basta ver alguém enriquecendo de forma LÍCITA que abrem pra tópico
pra ficar de mimimi e critica. Não bastasse Teló, esse agora...fodzzz

#54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Lagosta 

Suspenso

25-01-2012 22:09

nossa

como tem gente preconseituosa aqui nesse site ipmressionante viu

quer dizer qeu ele nao pode namorar a moça? eh isso que vcs querem dizer?

soh por que ele veio de uma situaçao de periferia, na periferia existe pessoas como eu e vcs ok

#55

Registro:
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Jan 2012
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370

Codorna de cuequinha  

Membro
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Mr.CITIZEN COPE 
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eu acredito que ela gosta dele, foi o que o amigo disse acima, ela poderia escolher um cara bonito e rico,
mas escolheu um feio e rico pq no final ela se identifica com ele, ela veio de uma classe social baixa e no
final entende o lado dele e ele entende o dela. 

Tem aquela frase famosa: Você sai da favela, mas a favela não sai de você.

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.179
4
611

Membro

Última edição por Mr.CITIZEN COPE : 25-01-2012 às 22:33

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

25-01-2012 23:15

ótimos posts do truman.

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2010
1.123
108

nwalker 

Membro

25-01-2012 23:23

Ufa, ainda bem que não é meu...

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.043
1548

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

26-01-2012 0:01

vtnc , se os caras comem travecos , a galera detona!!

se os caras comem uma gostosa , maria chuteira , é trouxa!!

o Richarlyson dá o c* ninguem fala nada!!

#59

Fox_MG 

Membro
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__________________________________________________ __________

ironia ela já passou um trote no velho dela !!!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2010
2.287
959

Unsa.

26-01-2012 0:14

Double post
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Registro:
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Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.648
3295

LeftHandOfGod 

Membro

Última edição por LeftHandOfGod : 26-01-2012 às 0:19

26-01-2012 0:19 #61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.648
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

eu acredito que ela gosta dele, foi o que o amigo disse acima, ela poderia escolher um cara bonito e rico,
mas escolheu um feio e rico pq no final ela se identifica com ele, ela veio de uma classe social baixa e no
final entende o lado dele e ele entende o dela.
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M3G, André e Chris Rock.

26-01-2012 1:16

A mina foi lá pra ponte que partiu morar com o cara, largou tudo aqui, ja substituiram ela...
Separar-se dele não teria logica nenhuma, ainda mais agora.

Acredito que esses dois vão longe ainda, não sei o quanto.

Tb acho que de alguma forma ela se identificou com ele/ele deve ser gente boa, e como tem grana =
profit.
é uma somatória de "vetores".

IMHO

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Loading...
Jun 2002
6.619
166

Diego - Evil 
Membro

 Citando lavos 

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

26-01-2012 7:41

muita gente aqui associa beleza com cultura. ela é bonita, ele é feio pra caralho. mas ela é inteligente?
culta? estudada?
provavelmente veio da periferia e hoje vai casar um semi-analfabeto que nem ensino médio tem. 

próximo hater abaixo...
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4.807
520

DeadFish 

Membro
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 Citando Andressinha 

Fumo junto com meu namorado. Não todos os dias, óbvio, mas Sexta, Sábado e Domingo, sim.

26-01-2012 7:45 #64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
111
19

killercss  

Membro

26-01-2012 8:13

AUahuAHUa carai eu ia responder isso!
uHUahuAHU

o cara é FEIO e JOGA NA RUSSIA(ou seja la onde for)
voce acha que ela ta com ele porque?! porque o amor é cego ?!
--'

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
571
102

Walter White 

Membro

 Citando Eduardoml 
Ninguém olharia, já que os garis são invisíveis, segundo o outro tópico

 Citando RaPhoK 

É como falaram aí, quando dois idiotas se juntam, o mais tonto é que se fode.

26-01-2012 8:20

Masteroftheoubviousrequest.jpg
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André 
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 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

26-01-2012 8:53

pronto, já pode ir pra proxima quest.

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doteiro da HardMOB!!!111
Dec 2008
447
57

Erock 

Membro

26-01-2012 9:06

Esses jogadores de futebol são muito burros. Isso me deixa mais puto ainda quando fico sabendo das
fortunas que esses otários ganham de salário...

Com muita fé e esforço, meus filhos (caso eu tenha algum no futuro) serão todos direcionados ao futebol.
Não importa se tiverem cérebro de amendoim, contanto que encham minha conta bancária! 

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
5.980
61

miesso 

Membro

26-01-2012 9:09

É a logica falha de hardmobiano medio, achar que dinheiro tá acima de tudo. Como já disseram no topico,
homem rico no pé dela era o que não faltava, por algum motivo escolheu esse aí que nem é um jogador
fodão.

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando Diego - Evil 
Tb acho que de alguma forma ela se identificou com ele/ele deve ser gente boa, e como tem grana = profit.
é uma somatória de "vetores".

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

26-01-2012 9:29 #70

Overhaulin' 
Membro
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Bem isso.

Se o cara é feio , mas tem dinheiro : qualquer mulher com quem ele namorar = pistoleira

Se a mina é uma potranca : qualquer cara com quem ela namorar = golpe

Nego aqui é muito bitolado, eu hein...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

 Citando Todeswunsch 

É a logica falha de hardmobiano medio, achar que dinheiro tá acima de tudo. Como já disseram no topico,
homem rico no pé dela era o que não faltava, por algum motivo escolheu esse aí que nem é um jogador
fodão.

26-01-2012 9:40

Enquanto você está hateando muito na hardmob, ele está passando a vara na gostosa.

"they see me rollin they hatin"...

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

ahn? shopping?
Aug 2002
3.398
331

Axl-Luke 

Membro

 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).

26-01-2012 11:14 #72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
761
116

Feigur 

Membro

 Citando Dòlggan 

que notícia de bosta

que tópico de bosta

e pq eu to postando aqui?
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ri pra caralho!

me sinto um bosta por isso...

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

26-01-2012 11:17

acontece que nego rico de berço não é burro. Ela sabe que não tira um centavo desses caras. E outra,
cara rico de berço até quer comer ela, mas pode comer muitas outras gostosas. Esses jogadores são outra
conversa. Os caras vieram do nada. Não tão acostumado a comer melado...ae fazem merda mesmo, são
burros. Ae as gostosas deitam e rolam mesmo. Vão me desculpar, mas quem acha que isso é amor
mesmo...deve ser muito inocente mesmo.
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761
116

Feigur 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Bem isso.

Se o cara é feio , mas tem dinheiro : qualquer mulher com quem ele namorar = pistoleira

Se a mina é uma potranca : qualquer cara com quem ela namorar = golpe

Nego aqui é muito bitolado, eu hein...

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

M3G, Truman, André e mais 3.

26-01-2012 12:01

pelo que tu fala ai até faz sentido se tu pegar o caso do goleiro bruno.
engravidou uma GP e atriz de filme porno, que tava realmente toda arregaçada e frouxa, tu não ve o filho
do bill gates ou do eike batista engravidando puta arregaçada por ai...

por mais que falem bem dessas gostosas ai, para mim é tudo garota de programa.

tu pega essas gostosa com silicone, e o antes da fama? o que a mulher fazia antes de aparecer na TV para
ganhar 10k e poder botar silicone?
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Registro:
Mensagens:
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Jul 2008
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Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando Feigur 
acontece que nego rico de berço não é burro. Ela sabe que não tira um centavo desses caras. E outra,
cara rico de berço até quer comer ela, mas pode comer muitas outras gostosas. Esses jogadores são outra
conversa. Os caras vieram do nada. Não tão acostumado a comer melado...ae fazem merda mesmo, são
burros. Ae as gostosas deitam e rolam mesmo. Vão me desculpar, mas quem acha que isso é amor
mesmo...deve ser muito inocente mesmo.
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Truman.

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

26-01-2012 12:10

Patrese jah dizia q ia nas festinha no Morumbi cheio de velho gaga e as gostosas se esfregando....

"Elas tavam interesada na beleza ou na inteligencia deles? Claro q nao! Elas tavam interessadas no
dinheiro q eles tinham na conta."
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M3G 

Membro

A sorte favorece a mente preparada.

Truman.
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