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26-01-2012 12:18

galera metendo o pau nela e nele, mais aposto que adorariam ser ele e se tivesse a grana que ele tem
iam tar falando "foda-se dinheiro eu tenho de sobra vo continua comendo no pelo"

amigo meu deu um selinho nela pq ele fazia aula de teatro com o wolf maya e tava junto com ele numa
festa! mais até ai foda-se, eu dei um selinho na babi e apertei a bunda dela e nem o da lua eu conheço
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Mano, esse trote no pai dela eh TOP hahahahahahahaha

Ri litros hahaha
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X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 
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Eu não consigo entender onde é que está essa burrice que tanto falam.

O cara não tem o direito de arrumar uma mulher, casar, ter filhos, construir família como todo mundo faz?
?

Calhou dessa mulher ser a Mulher Samambaia. E daí? Eles podem se separar daqui 1 semana? Podem.
Assim como QUALQUER OUTRO CASAL não famoso.

Registro:
Mensagens:
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Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
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.

Última edição por Overhaulin' : 26-01-2012 às 13:53

26-01-2012 13:57

Pois é.. até parece que o dentinho não sabe que ela está com ele apenas pelo dinheiro...

O cara não é burro.. mas o que é melhor? comer uma gostosa(eu não acho) ou uma feia?

Mulher inteligente nunca vai querer ficar com esse cara.. então só sobra as interesseiras mesmo...
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Al-Muhajir 

Membro

Pero que sí, pero que no, yo no hablas español

26-01-2012 14:09

Se o Dentinho tivesse aparecido na porta da casa da Mulher Samambaia para entregar uma pizza, ela ia
olhar para ele e dizer: "Esse é o homem da minha vida? Entra que eu vou dar para você"
O cara é feio pra caralho. Ele sabe disso, duvido que de moleque pegava a mais gostosa da escola. Você,
de repente, ao mesmo tempo em que fica rico, fica gostoso para todas as mulheres e não estranha? É
burrice, sim.
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Membro

 Citando Overhaulin' 
Eu não consigo entender onde é que está essa burrice que tanto falam.
O cara não tem o direito de arrumar uma mulher, casar, ter filhos, construir família como todo mundo faz??
Calhou dessa mulher ser a Mulher Samambaia. E daí? Eles podem se separar daqui 1 semana? Podem.
Assim como QUALQUER OUTRO CASAL não famoso.
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Truman.

26-01-2012 14:20

O cara é feio pra caralho? É.

Mas vai que ele tem uma rola enorme e é bom de cama... ou é carinhoso, romântico... divertido... a gente
não sabe, cara

Pegando o exemplo do entregador de pizza: Vc se apaixonaria pela moça que faz faxina na sua casa?

Então...
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Overhaulin' 
Membro

 Citando jcouves 

Se o Dentinho tivesse aparecido na porta da casa da Mulher Samambaia para entregar uma pizza, ela ia
olhar para ele e dizer: "Esse é o homem da minha vida? Entra que eu vou dar para você"
O cara é feio pra caralho. Ele sabe disso, duvido que de moleque pegava a mais gostosa da escola. Você,
de repente, ao mesmo tempo em que fica rico, fica gostoso para todas as mulheres e não estranha? É
burrice, sim.

26-01-2012 14:40

e vc acha que existe alguma diferença entre a Samudio e a samambaia? Todos nós estamos carecas de
saber que essas putiquets, opzzz, paniquetes tem preço.

Claro, a única diferença são as cifras na hora do divórcio.
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Feigur 

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

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?

 Citando Overhaulin' 
Eu não consigo entender onde é que está essa burrice que tanto falam.

O cara não tem o direito de arrumar uma mulher, casar, ter filhos, construir família como todo mundo faz??

Calhou dessa mulher ser a Mulher Samambaia. E daí? Eles podem se separar daqui 1 semana? Podem.
Assim como QUALQUER OUTRO CASAL não famoso.

 Citando Overhaulin' 
O cara é feio pra caralho? É.

Mas vai que ele tem uma rola enorme e é bom de cama... ou é carinhoso, romântico... divertido... a gente
não sabe, cara
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Tá, quero ver ele ter todas essas qualidades que vc falou, mas ser um entregador de pizza...O dentinho
pode ser o melhor cara do mundo e ela ter visto isso nele, mas a questão é que ela só se aproximou dele,
soube quem é ele e teve a oportunidade de estar junto dele pra posteriormente virar um romance,
SIMPLESMENTE pelo status e pela grana que ele tem. PONTO.
Se a minha faxineira fosse gostosa e gata...comeria ela facilmente e até andaria de mão dada! Mas me
apaixonar? Se ela fosse inteligente, sensível, carinhosa, apertadinha...talvez!

Pegando o exemplo do entregador de pizza: Vc se apaixonaria pela moça que faz faxina na sua casa?

Então...

Última edição por Feigur : 26-01-2012 às 14:46

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

Truman e Felipe.

26-01-2012 14:44

Tem patrão que se apaixona e casa com empregada domestica, por que não o Dentinho e Danielle não
podem estar apaixonados ?

Fora que ele não é nenhum Ronaldo que ganha rios de grana
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robthomas 
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26-01-2012 14:45

overrraulin disse tudo! se vc ta em um posto com os amigos e veu ma gatinha do morro passando se olha
pra ela e fala "piriguete" agora se essa mesma gatinha ta com mais 2 amiga num c3 vc vai olha e pensa
"patricinha gata, casava facil"

dentinho é feio, concerteza se trampasse no mc ela jamais olharia pra ele, mais ela é humana e a gente
faz a mesma coisa na nossa vida dia a dia, automaticamente a gente se encanta com a mina ou o cara
com os bens que a em volta dele

mais claro que toda regra a sua excessao, tem gente que ta pouco se fudendo pra bens pessoais mais que
isso ajuda a se aproximar das pessoas concerteza ajuda mais nao é fundamental
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 Citando Feigur 
Tá, quero ver ele ter todas essas qualidades que vc falou, mas ser um entregador de pizza...O dentinho
pode ser o melhor cara do mundo e ela ter visto isso nele, mas a questão é que ela só se aproximou dele,
soube quem é ele e teve a oportunidade de estar junto dele pra posteriormente virar um romance,
SIMPLESMENTE pelo status e pela grana que ele tem. PONTO.
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Bom, se ele fosse entregador de pizza com todas essas qualidades provavelmente ela não iria escolher ele
pra casar e ser pai do filho dela, pois como já está na mídia a algum tempo e deve ter melhorado o
padrão de vida, não vai querer um cara que não tem condições de dar uma boa vida pra ela. E ela tá
errada por causa disso? Acho que não. O fato dele ser feio não quer dizer que ele não tem qualidades e
que não vai pegar mulher.

E tem outra né brother, é o meio em que eles vivem. Atriz/modelo, jogador/pagodeiro... essa turma tá
sempre frequentando as mesmas festas, os mesmos programas de tv, é natural que role aproximação,
sexo, e eventualmente um romance.

Ela não iria conhecer eu ou vc pq não fazemos parte do círculo social dela. Simples assim.

Se a minha faxineira fosse gostosa e gata...comeria ela facilmente e até andaria de mão dada! Mas me
apaixonar? Se ela fosse inteligente, sensível, carinhosa, apertadinha...talvez!

Última edição por Overhaulin' : 26-01-2012 às 14:50

26-01-2012 14:59

Rico de berço não é burro? Vc está defecando pela boca, meu caro. Quem constrói fortuna do nada tem
bem mais noção do que significa não ter muita coisa.
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goldmansachs  

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.

26-01-2012 15:28

Conheco mto rico q nem se aproxima dos empregados. Uma porque quer uma pessoa q tenha o mesmo
nivel financeiro e outra pq quer uma pessoa que tenha uma boa formacao e q possa apresentar pra
familia. Os q aproximam soh comem e peh na bunda.

Vc acha q tendo pai rico, uma familia cheia de frescura e tradicoes, vai chegar e apresentar uma zé
ninguem? N eh bem assim pra entrar em uma familia rica.

Procedencia. Filha de quem?

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
5.389
72

M3G 
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 Citando goldmansachs 

Rico de berço não é burro? Vc está defecando pela boca, meu caro. Quem constrói fortuna do nada tem
bem mais noção do que significa não ter muita coisa.
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A sorte favorece a mente preparada.

26-01-2012 15:28

concordo plenamente!!! Aquele senhor que do nada trabalhou como um filho da puta e ergueu um
patrimônio tem sim, muita noção do que é dinheiro, principalmente do que vei odo suor dele. Com certeza
o neto dele é um imbecil que só torra e vive no bem bom. Porém esse tonto que só torra, tem pai e mãe
instruídos, com faculdade e ficam de olho nas cagadas do filho pra não deixar ele pistolar uma rampeira
qualquer e começar a distribuir os bens da família. A sua teoria nem de longe está perto da vida dos
jogadores de futebol. Que em sua grandessíssima maioria saíram da favela ou de bairros humildes, os pais
são ignorantes ao extremo e em sua grande maioria, são analfabetos e a minoria funcional...que
normalmente tem uma penca de filhos. Portanto meu caro, chegar aqui e dizer que estou defecando pela
boca sem ao menos fazer uma analise mais criteriosa dos fatos é muito fácil...e pela sua resposta, pelo
visto defecaram muito dentro da sua cabeça né?
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Feigur 

Membro

 Citando goldmansachs 

Rico de berço não é burro? Vc está defecando pela boca, meu caro. Quem constrói fortuna do nada tem
bem mais noção do que significa não ter muita coisa.

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

M3G.

26-01-2012 15:34

No aguardo da noticia:
- Muié Samambaia se divórcia, larga de "banguela" i vai murar com outro ricu. Dentinho se suicidada-se
de disgosto.

Essa sim, os hardmobs vão curtir, aheuaeheauehaeu. Mesmo pq, sera outro... 
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 Citando Barack Osama 

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

26-01-2012 15:56

Eita bando de INVEJOSO.

Samambaia entuba mandioca dentuça e vai ganhar um espiga milho queimado !!!
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FaithLess 

Membro

#1.Q9450@3800Mhz/P5Q-E/GSK 8GB/4870X2+9600GTOC/CM Z660/1000W/INTEL M-25 64GB + 4TB/HAF 932
#2.E8400@4050Mhz/P5KSE/ADATA 32GB + monte coisa.
#3.E5500@3500Mhz/ABIT Fatal1ty FP-IN9/RAPTOR 36GB + monte coisa.
#NBs. CPQ V2570/EEE701/+V41/ACER 1410/CCE T25L
Em uma vida passada... http://www.forumpcs.com.br/comunidad...ewprofile&u=52

26-01-2012 15:57 #91
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Truman 
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 Citando jcouves 

Se o Dentinho tivesse aparecido na porta da casa da Mulher Samambaia para entregar uma pizza, ela ia
olhar para ele e dizer: "Esse é o homem da minha vida? Entra que eu vou dar para você"
O cara é feio pra caralho. Ele sabe disso, duvido que de moleque pegava a mais gostosa da escola. Você,
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A Samambaia é um perfeito exemplo de pessoa vazia, cabeça-de-vento, idiota e, naturalmente, 100%
brasileira. 

Como toda mulher, quando as coisas interessam, ela corre atrás. Tipo ficar linda, ter roupinhas da moda e,
naturalmente, ser popular. Ou mesmo passar horas e horas papeando com centenas de amigos e amigas

igualmente vazios. 

NÃO-SE-SALVA-NADA do papo da moça.

Nada! 

Pois certamente ela nunca leu um livro, nunca viu um filme (com certeza só os da Xuxa quando era
pequena), nunca leu uma revista (nem as que falam de novela, pois acho que ler lhe cansa a "vista") mas

deve saber muito bem as marcas de calcinhas, blusas, sapatos e xampoos. 

Todas as mulheres que conheci são adultas apenas no corpo. Pois seus pensamentos são de meninas de

13 anos: mimadas, fúteis, superficiais e profundamente ignorantes. 

E o Dentinho em algum lugar, em algum momento, foi castrado. 

Porque só um sujeito que perdeu os bagos é que pode ser tão manso, tão complacente. 

De alguém que se imaginaria "racional", sua racionalidade simplesmente não existe.

Pois fosse ele minimamente racional, teria percebido que são justamente as mulheres que usam de todos
os meios pra plantar mentiras, que servem a interesses poderosos que visam simplesmente que as

pessoas deixem de ser racionais. 

O objetivo é fazer com que elas passem a aceitar a informação que lhes é dada como sendo justa,
certeira, honesta e verdadeira.

Isso acontece em todo lugar, mas é típico dos brasileiros: eles deixaram de pensar, deixaram de duvidar,
apenas abaixam a cabeça e concordam com tudo pois não possuem mais a tão famosa CRÍTICA! 

Se esse cara exercitasse a Razão, pelo menos um pouco, já teria percebido que as mulheres visam apenas
servir a quem as paga, do mesmo jeito que uma TV serve aos seus anunciantes. 

E esses anunciantes são, em 99% dos casos, o Governo que os usa como mecanismos de controle não
apenas da opinião mas da ALMA da audiência.

Ele é apenas mais um otário útil. 

de repente, ao mesmo tempo em que fica rico, fica gostoso para todas as mulheres e não estranha? É
burrice, sim.

26-01-2012 15:59

ela mandou bem, parabens, vida garantida nos proximos 10 anos rsrsrs

#92

EduTunning 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

com dois N
Jun 2008
2.147
1751

26-01-2012 16:00

ela quer a grana e ele quer a bunda

deal with it

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.176
2278

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

26-01-2012 16:41

Que isso rapaz, não precisa partir pra ofensa direta. Se o cara vai ou não ser golpeado depende de muito
mais além de ele ser de família rica ou ser jogador. Ficamos sabendo dos casos de jogadores pq eles sao
poucos e tem notoriedade na mídia, agora os casamentos que rolam nas famílias com patrimônio entre
5kk e 50kk nós não ficamos sabendo, até pq eles são na maioria anônimos ou conhecidos regionalmente.

#94

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
437
53

goldmansachs  

Membro

 Citando Feigur 
concordo plenamente!!! Aquele senhor que do nada trabalhou como um filho da puta e ergueu um
patrimônio tem sim, muita noção do que é dinheiro, principalmente do que vei odo suor dele. Com certeza o
neto dele é um imbecil que só torra e vive no bem bom. Porém esse tonto que só torra, tem pai e mãe
instruídos, com faculdade e ficam de olho nas cagadas do filho pra não deixar ele pistolar uma rampeira
qualquer e começar a distribuir os bens da família. A sua teoria nem de longe está perto da vida dos
jogadores de futebol. Que em sua grandessíssima maioria saíram da favela ou de bairros humildes, os pais
são ignorantes ao extremo e em sua grande maioria, são analfabetos e a minoria funcional...que
normalmente tem uma penca de filhos. Portanto meu caro, chegar aqui e dizer que estou defecando pela
boca sem ao menos fazer uma analise mais criteriosa dos fatos é muito fácil...e pela sua resposta, pelo
visto defecaram muito dentro da sua cabeça né?

26-01-2012 17:01

Como tem recalcado na hardmob...

Tem mulher que gosta desse jeito de motoboy do bruno bonfim, é simples assim. Ainda mais se tiver só o
tico e o teco.

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso
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26-01-2012 17:54

Se um cara rico e zuado pega uma mina zuada (Mark Zuckerberg) o cara é burro pq podia pegar melhor
mimimi

Se um cara rico e zuado pega uma mina top (Dentinho) o cara é burro pq a mina só tá interessada na
grana dele mimimi

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

el gato negro
Dec 1999
18.423
2663

RPK 

Membro

Código:
                                ___       ___  __       __ __
                               / _ \____ / _ \/ / ___  / /´_/
                              / _  / _ // ___/  \/ _ \/ _ <
                             /_/ \_\_,_|_/  /_/_/\___/_/ \_\   

DVSV.

26-01-2012 17:56

Trumans gonna truman

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Truman 

A Samambaia é um perfeito exemplo de pessoa vazia, cabeça-de-vento, idiota e, naturalmente, 100%
brasileira. 

...

E esses anunciantes são, em 99% dos casos, o Governo que os usa como mecanismos de controle não
apenas da opinião mas da ALMA da audiência.

26-01-2012 18:25

Ah, e tem outra coisa, se aqueles Mystery-Method-Man- ultra-mother-Fuckers-drag-queen-PUA's pegam
mulheres bonitas, o dentinho tb consegue.

#98

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.179
4
611

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

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
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

The xx

26-01-2012 18:29

Me desculpe, mas dizer que estou defecando pela boca é uma ofensa direta. Apenas retribuí a gentileza. 

#99

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
761
116

Feigur 

Membro

 Citando goldmansachs 

Que isso rapaz, não precisa partir pra ofensa direta. Se o cara vai ou não ser golpeado depende de muito
mais além de ele ser de família rica ou ser jogador. Ficamos sabendo dos casos de jogadores pq eles sao
poucos e tem notoriedade na mídia, agora os casamentos que rolam nas famílias com patrimônio entre 5kk
e 50kk nós não ficamos sabendo, até pq eles são na maioria anônimos ou conhecidos regionalmente.

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 18:31

oras bolas! É só você se colocar no lugar dos caras em ambos os casos. Se vc for um pouco esperto vai
pensar: "baralho, tem alguma coisa muito errada..."

#100

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
761
116

Feigur 

Membro

 Citando RaPhoK 

Se um cara rico e zuado pega uma mina zuada (Mark Zuckerberg) o cara é burro pq podia pegar melhor
mimimi

Se um cara rico e zuado pega uma mina top (Dentinho) o cara é burro pq a mina só tá interessada na
grana dele mimimi

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