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Olha Truman, vc sempre falou muita, MAS MUITA BESTEIRA. 
Hoje eu estava até concordando com vc, mas esse parágrafo fodeu tudo: 

Não sei com que tipo de mulher vc está acostumado a lidar, não sei os lugares que vc frequenta, o nível
intelectual das mulheres que vc conheceu e o SEU nível intelectual.
Você não pode dizer que TODAS as mulheres são fúteis, mimadas...isso e aquilo. Mimadas até tudo bem,
isso é inerente das mulheres e tal. Mas as mulheres com que eu convivo e convivi, que eu conheço ou
conheci...enfim, algumas eram bem tosquinhas e outras bem inteligentes, batalhadoras e independentes.
Só tenho que agradecer a vida que levo, sempre tive de tudo e facilmente poderia arrumar uma namorada
louca pra ficar grávida e mamar nas minhas tetas e nas tetas dos meus pais. Pois bem, TODAS as minhas
namoradas sem exceção sempre deixaram bem claro que gravidez só qdo estivéssemos com a NOSSA vida
estabilizada, nenhuma delas se encostou em mim, nenhuma delas abusava de gastos e inclusive faziam
questão de dividir TUDO. Algumas das minhas ex eram do mesmo nível sócio econômico que o meu,
outras abaixo, outras acima...mas todas com um nível intelectual muito mais que aceitável e alguma bem
acima da média.
Então Truman, a única explicação que eu tenho pra entender esse ódio que vc tem por mulheres é: na
verdade duas explicações...
1 - ou você é literalmente um filho da puta e foi criado dentro de uma zona
2 - vc é um homossexual e tem PAVOR de mulher.

só pode ser isso, na boa...Truman, pelo amor de deus...sério, não me leve a mal, mas eu juro que tento
descobrir uma razão pra vc odiar tanto a mulherada!

agora muita gente vai dizer: porra, tá vendo...pq a mulher samambaia não pode ser assim? 
E eu digo: não retiro uma palavra do que disse. Esse tipo de mulher tem tatuado na testa que quer se dar
bem nas costas de um trouxa.
É só ver o caso da outra paniquete que tava namorando o Aikon (é isso?)...agora veja o caso da
paniquete que namorou o Thor Batista. Porra, o muleque comeu ela de tudo que era jeito e pôs pra
correr...o cara não é imbecil. O cara pode pegar o jato do pai e ir até Ibiza ou seja lá onde for e comer as
minas mais gostosas do universo...e as chances de ele engravidar uma puta dessas é menos de 0,1%.
Infelizmente o meio em que vc vive, faz o que vc é...e paniquetes meus amigos, são todas "santinhas" e
serão ótimas mães de família.
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Feigur 

Membro

 Citando Truman 

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. 
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Última edição por Feigur : 26-01-2012 às 18:52

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

DVSV.

26-01-2012 18:40 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

26-01-2012 18:40

e o que seria certo, nesses casos?

criar um tópico no boteco comentando sobre a vida das pessoas que estão se divertindo e aproveitando a
vida?
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Registro:
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el gato negro
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RPK 

Membro

 Citando Feigur 
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..."

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

26-01-2012 18:47

Esse dentinho é muito feio e pega uma mulher maravilhosa, que mundo injusto.
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 Citando RaPhoK 

e o que seria certo, nesses casos?
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o boteco é sempre divertido né?

Verdinhas: 116
criar um tópico no boteco comentando sobre a vida das pessoas que estão se divertindo e aproveitando a
vida?

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 18:53

já foi melhor.. e olha que não sou saudosista
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 Citando Feigur 
o boteco é sempre divertido né?

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

26-01-2012 18:56

mas cá estamos, discutindo coisas muito úteis pras nossas vidas! É a vida...HM é um mal necessário
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 Citando RaPhoK 

já foi melhor.. e olha que não sou saudosista

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 20:57

@Truman 

Sinto dizer, mas você é infeliz.

Você me parece aquele cara vigilante, deve ser perfeccionista ao extremo e não aceita cair em tentação
Parece um evangélico, só que segue as próprias regras.

Nunca pensou em despirocar um pouco? Permita-se errar cara.
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Tem um misto de megalomania com paranoia.

Você fala tanto de libertação, mas não enxerga que esta preso em suas regras.

DVSV e Chris Rock.

26-01-2012 21:07

Bom, o Truman já postou, retrucaram e ele já fez suas considerações finais.

Podem trancar, e sobre o tópico: 
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Membro

26-01-2012 22:00

Truman...a mulher nao quer somente um cara bem sucedido. Mulher que presta quer um cara que busque
um futuro bom. Um cara que cresça junto com ela. Minha mãe quer isso pra mim...meu pai...minha
namorada. Mulher nenhuma quer um cara vagabundo que nao faz porra nenhuma. Mulher de
verdade...que presta quer um cara que olhe pra frente, seja digno e esforçado. Soh isso. Eu quero que
minha filha (se eu tiver uma!) busque um cara assim. Ou vc vive no mundinho onde nego vive de luz e
amor apenas? Acorda cara...por trás de um grande homem existe uma grande mulher.
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Mesmo? Eu confirmo que não estou grávido de ninguém.
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Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.751
4063

pReD@ToR 

Membro

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

27-01-2012 1:28

Samambaia tem a bunda, dentinho tem a grana. Simples assim. E não vejo problema nenhum nisso. Ele
podia estar comendo uma gostosa por dia, mas se ele ama ela e se ele pode bancar, full of win. A grande
chave da discussão, é que tem hardmobiano que não tem dinheiro pra comer uma gostosa diferente por
dia (inclusive eu), e nuca amou (ou não é correspondido, ou não consegue chegar numa mulher etc). Ai
uma parcela desses caras são invejosos.
Mesmo se esse amor que ele sente for ilusão, essa ilusão o fará feliz. Cara de muita sorte.
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Registro:
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Não tem nada pra ler aqui.
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BlackDog 

Membro

Última edição por BlackDog : 27-01-2012 às 1:32

 Citando Bohannon 

pé na bunda, aquilo era bom demais

27-01-2012 2:30

Olha. Tinha um mlk que trampava numa oficina aqui perto de casa e que foi jogador da base do corintians.
Realemnte ele falou que o dentinho tem uma rola imensa.

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
646
370

Codorna de cuequinha  

Membro

 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

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

Então...
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Isso é papo pra se ter com um mecânico?
Aí tem coisa...
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Membro

 Citando Nelson, o escolhido 

Olha. Tinha um mlk que trampava numa oficina aqui perto de casa e que foi jogador da base do corintians.
Realemnte ele falou que o dentinho tem uma rola imensa.

You're pretty when I'm drunk.

27-01-2012 7:39

Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... moooooooooooooooçaaaaaaaaaaa
hauhauahuahuahauhauha

Mas o Truman tem razão no que fala.. e não são só mulheres que são assim... os homens também...

Até parece que a gente não exige que a mulher precisa ser magra e bonita.. coisa que as vezes a genética
não ajuda...

A troca sempre foi essa... Mulher Bonita x Marido Trabalhador...

Sociedade hipócrita...
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Al-Muhajir 

Membro

 Citando Nelson, o escolhido 

Olha. Tinha um mlk que trampava numa oficina aqui perto de casa e que foi jogador da base do corintians.
Realemnte ele falou que o dentinho tem uma rola imensa.

Última edição por Al-Muhajir : 27-01-2012 às 8:04 Motivo: melhorar

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

27-01-2012 8:26 #115
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Membro

 Citando Nelson, o escolhido 

Olha. Tinha um mlk que trampava numa oficina aqui perto de casa e que foi jogador da base do corintians.
Realemnte ele falou que o dentinho tem uma rola imensa.
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ri pra caralho!
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 Citando Overhaulin' 
http://i.imgur.com/fp3LU.jpg

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

27-01-2012 10:38

Mas isso num interessa... Se ela só queria isso mesmo, problema é dela... E o cara tem condições de
brigar na justiça pela guarda do filho... 

Tudo depende do que q ele busca... deixa o cara...

#117

Registro:
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Moderatroll
Sep 2007
6.266
628

Rampado 

Colaborador
hardMOB

 Citando Damasus 

Isso não depende só dele. E se ela quer o filho só por causa da pensão?

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

27-01-2012 10:55

Olha, quem sou eu ou qualquer um de nós pra julgar o amor das pessoas. Às vezes, acontece, é algo
irracional. Por mais que eu preze – e muito – a razão, como a direção ideal do mundo e da minha vida,
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Membro

http://imgur.com/fp3LU
http://imgur.com/fp3LU
http://www.hardmob.com.br/members/Feigur.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/feigur.html
http://i.imgur.com/fp3LU.jpg
http://www.hardmob.com.br/threads/268560-Refer%C3%AAncias-titijr?highlight=
http://www.hardmob.com.br/members/rampado.html
http://www.hardmob.com.br/members/rampado.html
http://www.hardmob.com.br/members/Rampado.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rampado.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466042-tititimob-danielle-souza-confirma-que-esta-gravida-de-dentinho-post9029022.html#post9029022
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466042-tititimob-danielle-souza-confirma-que-esta-gravida-de-dentinho-post9029022.html#post9029022
http://www.hardmob.com.br/fotografia/502018-natureza-concurso-fotografico-hardmob.html
http://www.hardmob.com.br/fotografia/502019-urbanismo-concurso-fotografico-hardmob.html
http://www.hardmob.com.br/fotografia/502020-concurso-fotografico-hardmob.html
http://www.hardmob.com.br/members/dino.html


[TititiMob] Danielle Souza confirma que está grávida de Dentinho

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466042-tititimob-danielle-souza-confirma-que-esta-gravida-de-dentinho-5.html[03/02/2013 22:12:47]

não se pode negar a paixão e a emoção, são características intrínsecas do ser humano. SER humano é ter
emoção e paixão. Esse é um dos objetivos e razões da nossa própria existência - a felicidade, o amor, etc.

Partindo agora pra uma visão menos profunda e filosófica, em primeiro lugar: ambos, no meu ver, são
pessoas de baixíssimo nível intelectual. Isso é o que eu presumo, afinal não os conheço, mas acredito que
é bem provável que sejam.

Ela é um corpo, espetacular, nos padrões de desejo da nossa sociedade. Mas pra mim não é uma TOP,
uma mulher pra ser a mãe dos meus filhos ou minha esposa. Essa seria algo mais a ver com a Fernanda
Lima, Gisele Bündchen, etc. Mas é gosto.

Ele é muito feio, em todo o seu físico. Mas é milionário por seu dom no futebol. Ele é merecedor de sua
fortuna, nada contra isso.

Agora vejamos: pra ele é bom ter ela, está fisicamente acima do seu patamar, sendo pra ele uma TOP
sim. E esse é o maior atributo que ele pode oferecer, o dinheiro e a vida de luxo. Ela é que, talvez,
pudesse fisgar um cara com uma aparência mais média, com tanto dinheiro. Mas talvez esses caras nunca
tenham dado mais valor à ela do que um mero objeto, e isso fez com que ela se entregasse pro Dentinho.

Enfim, que sejam felizes. Quem somos nós pra criticá-los, a vida é deles.

Mas ele é feio DEMAIS 
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Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
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• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •
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Eu quero entender como é que o assunto de uma conversa foi parar no tamanho da rola do dentinho.

#119

Registro:
Mensagens:
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[Too Long]
Sep 2010
6.648
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Nelson, o escolhido 

Olha. Tinha um mlk que trampava numa oficina aqui perto de casa e que foi jogador da base do corintians.
Realemnte ele falou que o dentinho tem uma rola imensa.

27-01-2012 11:41

A conversa que tive com Osvaldo, o mecanico sobre a imensidão peniana do Dentinho, não denota

qualquer traço de omosexualidade 

A foto do Ri Xarlisson nao me ofemde pq a invejas de vcs e a velocidade do meu suscesso 

devo lembrar tb q vcs e extremamente preconseitosos tanto nas criticas da samabaia quando em me
chamarem de omossexualismo por conta de eu saber que o dentinho tem um penes que enrrola na cintura

no entanto se ele fosse licheiro talvez sim talvez nao a samambaia tivesse com ele 
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soh digo uma coisa: olá a toldos 

vcs deveriao analisar a situaçao com os olhos do amr 

27-01-2012 11:43

foi um dia que a gente tava vendo jogo do corintias ai o dentinho caia pra frente toda hora sem mais nem
menos, ai o mecanico falou que devia ser consequencia do peso da rola de godzila
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Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Eu quero entender como é que o assunto de uma conversa foi parar no tamanho da rola do dentinho.

27-01-2012 12:04

aHHAHAAH!!!!
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LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Nelson, o escolhido 

foi um dia que a gente tava vendo jogo do corintias ai o dentinho caia pra frente toda hora sem mais nem
menos, ai o mecanico falou que devia ser consequencia do peso da rola de godzila

27-01-2012 15:03

Cruzamento do andruidão com o Truman detected
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Overhaulin' 
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 Citando Nelson, o escolhido 

A conversa que tive com Osvaldo, o mecanico sobre a imensidão peniana do Dentinho, não denota

qualquer traço de omosexualidade 

A foto do Ri Xarlisson nao me ofemde pq a invejas de vcs e a velocidade do meu suscesso 

devo lembrar tb q vcs e extremamente preconseitosos tanto nas criticas da samabaia quando em me
chamarem de omossexualismo por conta de eu saber que o dentinho tem um penes que enrrola na cintura 

no entanto se ele fosse licheiro talvez sim talvez nao a samambaia tivesse com ele 

soh digo uma coisa: olá a toldos 

vcs deveriao analisar a situaçao com os olhos do amr 
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pensar que se ela não tivesse sido comida por um produtor do Pânico ela poderia estar hoje esfregando a
privada de qualquer um de vocês.
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rdgr 

Suspenso
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bom, eu acho que já deu. pode fechar o tópico.
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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=
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