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haha

bobagem

ele n teria coragem de usar dorgas

se usasse, ele perderia a unica coisa q o mantem "são"

se bobear mais ainda, vc eh um fake dele! 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

Baskiat 

Membro

 Citando gelano 

@Truman 
Eu até que gosto dele aqui sabe, é tipo um icone folclórico, quase uma lenda. Nem tudo que ele escreve é
pra ser lido e muito menos levado a sério. Tenho certeza que ele concorda comigo. O cara usa as drogas
dele e vêm aqui comentar nos tópicos, tá certo que nem sempre há coerencia ou mesmo nexo nos seus
posts, mas é isso mesmo galera, o que fazer se a unica mente suficientemente avançada da Hardmob para
entender seus posts é a dele mesmo? Ignorar, e quando nos atrevermos a ler, ignorar.

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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''A'' brucinha é o CyberDemonXxX

Desde quando eu criei conta n'saporra, esse cara posta essas mensagens abaitoladas pra zuar
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

Membro

 Citando Felipe 

véio a bruxinha não é um cara (pelo menos eu acho que não LOL)

 

08-04-2012 2:40

hmmm

interessante seu fascinio por gays ou qm vc assim vc os considera!

botei foto da minha bike, ja vem com papinho de bunda empinada

falam de nego com fake de "mulher", ja veeeeem vc comentando

interessante... interessante
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LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

Baskiat 

Membro

 Citando The Voice 

''A'' brucinha é o CyberDemonXxX

Desde quando eu criei conta n'saporra, esse cara posta essas mensagens abaitoladas pra zuar

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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Rapaiz, ocê me respeita viu oxente cabra 

...Engraçado que em todos esses tópicos de gays, você sempre está postando algo.
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 Citando Baskiat 
hmmm

interessante seu fascinio por gays ou qm vc assim vc os considera!

botei foto da minha bike, ja vem com papinho de bunda empinada

falam de nego com fake de "mulher", ja veeeeem vc comentando

interessante... interessante
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Very interessaint. Mucho Interessan.
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porra, o topico eh "como foi sua transição para a vida adulta?"

kceta, só gays ficam adultos agora???
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Baskiat 

Membro

 Citando The Voice 

Rapaiz, ocê me respeita viu oxente cabra 

...Engraçado que em todos esses tópicos de gays, você sempre está postando algo.
Very interessaint. Mucho Interessan.

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

 

08-04-2012 9:38

mais ou menos, nessa metodologia já consegui arrancar confissões dele de que ele tem sentimentos
homossexuais

todo doente mental interage, resta a nós aprender a forma adequada de cada caso
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Registro: Jan 1998
Nov 2005
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Magus Mustang 

Membro

 Citando eduhunter 

Bicho, pode tentar o quanto quiser mas esse maldito não interage, ele apenas solta frases desconexas com
a realidade, voltadas ao mundinho dele.. eu to quase colocando na ignore list pqp..

PAZ NOS FORUNS
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Concordo na parte que disse sobre brasileiros. 
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Mensagens:
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1.494
379

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "

 

08-04-2012 12:05

bom, fazendo a gente rir p/ nooooooooooossa alegria e sendo gente boa ta bom 
kkk
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PALESTRINO 

Membro

 Citando Felipe 

é um tremendo dum bonholão então

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

 

08-04-2012 18:05

é uma questão difícil, principalmente pela época transicional de costumes e mobilidade social em que
vivemos.

a educação se tornou um grande paradoxo, e a cultura predominante explora a ideia de que os pais devem
tudo suprir, sem necessariamente oferecerem valores ou limites (onde não há uma ruptura possível, para
que os filhos cresçam).

sobre a necessidade do tópico, serve para referenciar essa dimensão.

no fim acredito que reagir a realidade nas questões cada vez mais complicadas e sérias, que vá determinar
essa aptidão.

obrigado pelas respostas.
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Autor do tópico

noviolence 

Membro
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Quando comecei a gostar de cerveja.

#110

Registro:
Mensagens:

Apr 2012
8

tatabloemer 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206937
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206937
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206937
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206937
http://www.hardmob.com.br/members/palestrino.html
http://www.hardmob.com.br/members/palestrino.html
http://www.hardmob.com.br/members/PALESTRINO.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/palestrino.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-post9206642.html#post9206642
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-post9206642.html#post9206642
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N34330&fb_source=message
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207046
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207046
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207046
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207046
http://www.hardmob.com.br/members/noviolence.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/noviolence.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207596
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207596
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207596
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9207596
http://www.hardmob.com.br/members/tatabloemer.html
http://www.hardmob.com.br/members/tatabloemer.html
http://www.hardmob.com.br/members/tatabloemer.html


como foi sua transição para a vida adulta?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-5.html[02/02/2013 11:48:17]

Verdinhas: 0

 

15-04-2012 0:06

É verdade que pra poder "lutar" é preciso se sustentar com uma fonte de grana séria e contínua. E que
quando não se tem responsabilidade nenhuma na vida, é fácil dar uma de "abnegado".

Beleza, até concordo.

Mas a explicação que dou (respondendo ao @Magus ) sobre a minha pessoa é bastante simples: eu não fiz
ou deixei de fazer nada na vida por covardia, porque me aconteceu isso, ou fracassei naquilo. 

Porque é realmente fácil desistir das coisas quando a parada engrossa.

Só que eu sou diferente de todo mundo, porque eu sempre rejeitei e abominei tudo que vocês abraçaram.

Desde que me conheço que nunca quis fazer parte de nada disto! E não era birra de adolescente ou agora
de adulto, não.

Ah, mas você tem que concluir os estudos! Ah, mas você tem que arrumar um emprego! Adquirir bens!
Correr atrás de mulher! Sair de casa, se relacionar, etc.

E eu nunca me importei ou tive vontade de fazer nada disso!

Nunca!

É impressionante como ninguém acredita que possa existir alguém que seja ou mesmo tenha vivido a vida
inteira assim, sem ambições ou interesses escusos de qualquer espécie.

Neguinho acha que é trollagem quando eu digo que a única coisa que já me importei foi em manter
distância de TODAS as pessoas!

Eu tenho uma aversão genuína à todos! 

Logo, tudo o que vocês queiram me empurrar, me incomoda profundamente, porque 1) Eu não sou igual à
vocês sob nenhum aspecto - eu não faço parte do SEU MUNDO (e nem vocês do meu - ao menos não
mentalmente); e 2) Eu NÃO QUERO SER IGUAL À VOCÊS!

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Magus Mustang 

conta pra gente como foi sair da adolescencia e passa pra fase adulta

 Citando noviolence 

é uma questão difícil, principalmente pela época transicional de costumes e mobilidade social em que
vivemos.

a educação se tornou um grande paradoxo, e a cultura predominante explora a ideia de que os pais devem
tudo suprir, sem necessariamente oferecerem valores ou limites (onde não há uma ruptura possível, para
que os filhos cresçam).

sobre a necessidade do tópico, serve para referenciar essa dimensão.

no fim acredito que reagir a realidade nas questões cada vez mais complicadas e sérias, que vá determinar
essa aptidão.

obrigado pelas respostas.
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Por exemplo, eu comentei em outro tópico que esse ano comecei a fazer academia. Antes, a última vez
que saí de casa todo dia (e não uma vez em meses) foi há 13 anos, quando eu ainda estava na escola! 

Por aí já dá pra ter noção do quanto eu quero "fazer parte" de alguma coisa, ou o quanto as pessoas
importam pra mim.

Ah, mas você vai... 

Não adianta querer me bater, intimidar, coagir, acabar comigo, tomar minhas coisas, me torturar ou me
matar.

Pois não existe força MAIOR em toda a Terra que o "não" de uma pessoa convicta.

Não dá pra roubar a Verdade que habita o meu coração.

Essa eu levarei para sempre.

E só ela que me salva.

Hoje eu sei que sou assim em grande parte por motivos bastante justificados: sempre tive desconfiança de
todos os esquemas que rolavam por aí, pois sempre tive um "espírito contestador", sempre fui alguém que
não se contenta com as respostas dadas e está sempre em busca da Verdade.

E é absolutamente impossível você reclamar das coisas, se incomodar com elas, ainda por cima ter
aversão à companhia dos outros, e durante a sua vida se contradizer, e ajudar a espalhar toda esta
miséria, a sustentar esse sistema podre.

Então seu discurso é uma farsa e você é um filho da puta! 

Não tem meio-termo!

Com o tempo eu entendi que todo mundo sabe que muita coisa é armada, mutretada, que sabe o que
está errado, quem presta e não presta, mas se cala diante desse estado de coisas ou deixa de agir pra
não ser mal visto, por receio de represálias, ou mesmo por se iludir achando que está saindo no lucro,
quando no fundo sabe que é apenas mais um empregado do Esquemão, um boneco como tantos outros.

O que mais tem é gente cega e surda pra esses esquemas, e como a maioria já deu descarga no cérebro,
aceitou encarar tudo no piloto automático e ser mais um medíocre como o resto, ninguém fica desconfiado
que há alguma coisa errada em tanta idolatria, em tanta subserviência. 

O que é mais deprimente é que as pessoas não são diferentes das outras. A diferença é apenas superficial.

Todos vocês são e permanecem profundamente iguais, PORRA! 

E a sujeirada desta sociedade que vivemos apenas reforça e comprova que eu estava certo ao desistir de
viver no mesmo mundo que as pessoas que fazem parte dela.

Enfim, é isso aí. Eu não tenho os mesmos gostos, não tenho planos ou objetivos de vida, sonhos, enfim,
nada! 

O MUNDO DE VOCÊS não me importa, e jamais importou! 

Pois eu não faço questão de sequer estar onde vocês estejam. 

Eu não me sinto à vontade neste planeta.

Não é lorota ou conversa minha. É muito difícil pra mim passar o resto da vida fazendo coisas ou
participando de algo que me adoece física e mentalmente.
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Eu não aguento fazer parte deste monte de sacanagem, putaria ou alienação. 

Não dá, é absolutamente impossível pra mim suprimir esta vontade de mandar tudo à merda e todo
mundo tomar no CU.

Não consigo disfarçar o que eu sinto, ainda mais agora, com todo este conhecimento acumulado.

O meu instinto de sobrevivência, aliado com minha consciência, falou mais alto, quando, entre outras
coisas, eu desisti em definitivo de ir pra escola. Não cheguei a fazer o ensino médio, mas também não sou
o único - uma pesquisa aponta que metade das pessoas no Brasil desistem exatamente nessa fase, o que
é óbvio já que não lhes foi dada escolha de se livrar desse ambiente nefasto desde o começo.

No entanto, eu sinceramente lamento que o meu mundo jamais tenha sido aí fora, e sim entre quatro
paredes brancas.

Entendam aonde quero chegar: o mundo convencional é isso: um bando de mortos-vivos que se acham

"livres" e enganam uns aos outros cogitando ter algum tipo de controle. 

Mas eu não tenho que aguentar nada de ninguém. Eu não imponho merda nenhuma aos outros, então que
ninguém venha me impor também!

Se é pra ficar na miséria, pelo menos ficarei feliz por estar fazendo o que gosto, ou o que me é tolerável
até a Morte chegar. E não me estourando feito um desgraçado! 

Peraê.

Deixa eu ver se entendi... 

Você é prisioneiro do sistema, sustenta corruptos, tem sua mulherzinha, sua casinha, paga impostos,
mimimi...

É obrigado a votar, a pagar impostos, não tem controle nem sobre sua própria bosta...

E se acha corajoso. 

Eu não COGITO: eu mandei tudo à merda e quero mais é que o mundo pegue fogo. Sempre busquei
contestar, duvidar e rebelar-me...

E você me chama de "covarde que se esconde "atrás de um monitor"?

Hã? 

Aqui estou eu, de peito aberto, sem me esconder, sem me valer do anonimato ou de um status ridículo e
imerecido, sendo advertido, suspenso, perseguido, sem trabalho, injustiçado, condenado injusta ou
veladamente, mas mantendo minha personalidade...

E sou covarde.

Eu estou disposto a MORRER pelo que acredito e continuar sendo quem sou.

E sou covarde. 

 Citando eduhunter 

Beleza champs, além de não ter respondido a PORRA DA MINHA PERGUNTA (É SEMPRE ASSIM, SE
ESCONDENDO ATRÁS DUM MONITOR), ainda faz xingamentos.. cansei..

Reportado.
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Vocês brasileiros são muito loucos! 

Cara, sua pergunta é viciada porque o teu conceito de crescimento e amadurecimento rima com
APRISIONAMENTO!

É ilusão minha achar que alguém um dia irá me entender ou sequer refletir sobre o que eu digo.

Você é apenas mais um que quer frutos, quer deixar "legado".

Só que você, @eduhunter , é parte do sistema. 

Você o usa, você usufrui dele.

Pior: VOCÊ ACREDITA NELE!

Portanto, você é ele. 

Eu nunca fui parte dele.

E sempre quis dar um basta a isso tudo, até onde fosse possível.

Não posso fazer parte desse jogo abominável.

Por exemplo, ninguém é livre pra votar em quem quiser.

Pois as pessoas são OBRIGADAS A VOTAR!

Que liberdade é essa em que te dão duas escolhas?

Liberdade começaria a existir se você pudesse NÃO VOTAR!

Eu sei que nunca serei livre por completo mas, sinceramente, eu sempre procurei me livrar do entulho das
mentiras que me contaram.

Portanto, eu sou MEU salvador.

Que tal você também se livrar das suas mentiras? 

Fala a verdade, você tem medo de ir pro inferno! 

Oh, não, meu amigo! Eu não sei de absolutamente NADA! 

Mas esse nada, com certeza tem o seu valor, pelo menos perante a minha Consciência.

Eu não sou nem enigmático e, pra dizer a verdade, nem tão contestador assim.

 Citando eduhunter 

Bicho, pode tentar o quanto quiser mas esse maldito não interage, ele apenas solta frases desconexas com
a realidade, voltadas ao mundinho dele.. eu to quase colocando na ignore list pqp..

 Citando gelano 

@Truman 
Eu até que gosto dele aqui sabe, é tipo um icone folclórico, quase uma lenda. Nem tudo que ele escreve é
pra ser lido e muito menos levado a sério. Tenho certeza que ele concorda comigo. O cara usa as drogas
dele e vêm aqui comentar nos tópicos, tá certo que nem sempre há coerencia ou mesmo nexo nos seus
posts, mas é isso mesmo galera, o que fazer se a unica mente suficientemente avançada da Hardmob para
entender seus posts é a dele mesmo? Ignorar, e quando nos atrevermos a ler, ignorar.
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Sou bastante simples, até.

Um cara comum mesmo. 

Mas que se cansou desde que adquiriu alguma consciência dessa brincadeira tola de ser "brasileiro".

Só que aí me vem outro infeliz e diz que "não, não pode dexá di bincá, tem di continuá bincandu, xinão

vai si fudê!" 

Peraí!

Estamos num planeta-PRISÃO?

"Ah, mas as regras..."

Me ame, ou me deixe. Simples.

A velha resposta do aspirante a riquinho, o boy de coração, o burguês moldado pela convicção de quem
UM DIA terá sua migalha, é de que eu sou um miserável.

Tá bom, tolinho. Vá lá ser "rico", se é isso que você quer.

Porém, eu NUNCA conheci UM ÚNICO milionário que fosse são. 

TODOS eram meio loucos. 

Também não conheci pobres que fossem sãos, porque, tanto eles quanto os ricaços, ACREDITAM que ser
feliz nasce da POSSE das coisas. 

De se entupir de ilusões, e toda sorte de valores mesquinhos.

Já eu acho que ser feliz e estar em paz consigo mesmo, é apenas e tão somente SER QUEM SE É! 

Sem estandartes, flâmulas, reconhecimento, prêmios, glórias ou riquezas.

Tô errado? 

 Citando Baskiat 
é triste, mas o Truman n passa dum esquizofrenico com um tiquinho de sanidade e consciencia ainda (o
proprio nick dele demonstra isso, uma paranoia extrema)

ou é um excelente troll 

o q n muda mto as coisas 

 Citando Baskiat 
haha

bobagem

ele n teria coragem de usar dorgas

se usasse, ele perderia a unica coisa q o mantem "são"

se bobear mais ainda, vc eh um fake dele! 
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Como é fácil me tascar um rótulo...

O QUE EU POSSO FAZER diante desta personalidade que me é inerente?

O QUE POSSO FAZER diante de tantas e tão infinitas mentiras? 

A minha base, minha identidade, é uma mentira.

Tudo, tudo, TUDO o que aprendi depois é MENTIRA!

E vejo, cada vez mais, a mentira subindo cada vez mais alto, mais e mais...

Admito que a vida é mais fácil quando você se esconde num "templo".

Só que durante todos esses anos, eu não fiquei apenas na sombra e água fresca. 

O isolamento do mundo exterior (e principalmente da presença de vocês) melhorou o meu interior, mas da
água pro vinho: eu parei, meditei, observei, estudei o comportamento alheio, meditei e pratiquei a
introspecção mais ainda...

E pensei: por que eu deveria ceder ou mesmo SER como todo mundo? Se na verdade, eu nunca fui? E
não consigo ser?

Mas por que, ainda assim, eu deveria ceder um tiquinho que seja? Pra me poupar, pra me resguardar, pra

me tornar mais um "vencedor" no sistema de medição torpe DE VOCÊS? 

Mas eu nunca quis bens, nem riquezas!

Nunca quis deixar um "legado" ou construir nada, seja pra mim mesmo, seja com mais alguém.

A única coisa que levo aonde estiver e pra onde for é o meu pensamento, manifesto em meus atos.

O mundo em que vivemos não é cão.

NÓS é que o VEMOS como sendo cão.

NÓS é que temos medo de tudo, e a partir desse medo, nos curvamos ao Esquemão e nos tornamos
iguais a todo mundo, DESUMANIZADOS, passando por cima de Deus e do diabo pra nos darmos bem. 

Eternamente leais, cegos e obedientes a um "propósito maior". 

Daí jogamos no lixo nossa identidade e maturidade, já que nossa preocupação passa a ser se encaixar no
que a sociedade acha que é justo e correto, pelos séculos adiante.

Mas eu não tenho o medo que vocês tem.

Pois abracei o meu medo e o dominei, para, assim, me libertar dele.

Vocês que estão aí fora ironicamente se acham confortáveis...

Mas eu não estou. E nunca estarei.

Porque sei que ninguém escapa do abismo.

Eu tenho uma personalidade que me impede de querer fazer parte do país de vocês. Sou "abençoado" por

 Citando PALESTRINO 

tomou cha de cogumelo paraguaio mano? kkkk
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isso pois não me importo em construir ou mesmo em ter raízes, não fui manipulado pra ser mais um

canalha que engole essa noção de "Brasil", nação, pátria, e outras tantas empulhações. 

Eu sempre soube que era, e sou, um espírito livre.

Um cara que não é pra fazer parte do mesmo mundo de vocês.

E foi graças a esse meu espírito, graças à esse desprendimento, é que, hoje, ironicamente, eu sei MUITO
MAIS do que vocês JAMAIS saberão nem em 10 vidas.

Por isso sou melhor que vocês.

Não sou escravo de fantasias. 

growerml.
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Caralho manolo, que porra é essa? Novo testamento da biblia?
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 Citando Truman 

A velha resposta do aspirante a riquinho, o boy de coração, o burguês moldado pela convicção de quem
UM DIA terá sua migalha, é de que eu sou um miserável.

Tá bom, tolinho. Vá lá ser "rico", se é isso que você quer.

Porém, eu NUNCA conheci UM ÚNICO milionário que fosse são. 

TODOS eram meio loucos. 

Também não conheci pobres que fossem sãos, porque, tanto eles quanto os ricaços, ACREDITAM que ser
feliz nasce da POSSE das coisas. 

De se entupir de ilusões, e toda sorte de valores mesquinhos.

Já eu acho que ser feliz e estar em paz consigo mesmo, é apenas e tão somente SER QUEM SE É! 

Sem estandartes, flâmulas, reconhecimento, prêmios, glórias ou riquezas.
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Ta. Nao falei nada de dinheiro, ser rico. Lol, ta lokaso.

Seja homem e responda objetivamente se for capaz.

Tô errado?

 Citando Truman 

Como é fácil me tascar um rótulo...

O QUE EU POSSO FAZER diante desta personalidade que me é inerente?

O QUE POSSO FAZER diante de tantas e tão infinitas mentiras? 

A minha base, minha identidade, é uma mentira.

Tudo, tudo, TUDO o que aprendi depois é MENTIRA!

E vejo, cada vez mais, a mentira subindo cada vez mais alto, mais e mais...

Admito que a vida é mais fácil quando você se esconde num "templo".

Só que durante todos esses anos, eu não fiquei apenas na sombra e água fresca. 

O isolamento do mundo exterior (e principalmente da presença de vocês) melhorou o meu interior, mas da
água pro vinho: eu parei, meditei, observei, estudei o comportamento alheio, meditei e pratiquei a
introspecção mais ainda...

E pensei: por que eu deveria ceder ou mesmo SER como todo mundo? Se na verdade, eu nunca fui? E
não consigo ser?

Mas por que, ainda assim, eu deveria ceder um tiquinho que seja? Pra me poupar, pra me resguardar, pra
me tornar mais um "vencedor" no sistema de medição torpe DE VOCÊS? 

Mas eu nunca quis bens, nem riquezas!

Nunca quis deixar um "legado" ou construir nada, seja pra mim mesmo, seja com mais alguém.

A única coisa que levo aonde estiver e pra onde for é o meu pensamento, manifesto em meus atos.

O mundo em que vivemos não é cão.

NÓS é que o VEMOS como sendo cão.

NÓS é que temos medo de tudo, e a partir desse medo, nos curvamos ao Esquemão e nos tornamos
iguais a todo mundo, DESUMANIZADOS, passando por cima de Deus e do diabo pra nos darmos bem. 

Eternamente leais, cegos e obedientes a um "propósito maior". 

Daí jogamos no lixo nossa identidade e maturidade, já que nossa preocupação passa a ser se encaixar no
que a sociedade acha que é justo e correto, pelos séculos adiante.

Mas eu não tenho o medo que vocês tem.

Pois abracei o meu medo e o dominei, para, assim, me libertar dele.

Vocês que estão aí fora ironicamente se acham confortáveis...

Mas eu não estou. E nunca estarei.

Porque sei que ninguém escapa do abismo.

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
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"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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 Citando Truman 

Spoiler: 

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.

tomsa2.
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cara pq vc fala tanto em mim, vc qé dá pra mim ?
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Ih cara, sua testosterona deve estar abaixo dos 2000 pra você estar com esses pensamentos tenebrosos
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cara pq vc fala tanto em mim, vc qé dá pra mim ?

Localizador de posts Rev.: 2.0 ...    
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nao nao, é sério!!

vc qé me dá ?
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Ih cara, sua testosterona deve estar abaixo dos 2000 pra você estar com esses pensamentos tenebrosos
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porra @DaTTo , fez o proprio avatar?

podia ter pedido pro brother aki ne... valeu pela consideracao ai mano...

nunca mais te trollo tb viu 
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"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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A essa hora do sabadão perguntando isso?  Meu toba morrerá virgem!

PS: como qualquer bom botequeiro, estou postando ao mesmo tempo que meto em duas minas 

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Disque Z para ZCC!
Dec 2003
23.763
1
1711

Membro

 Citando DaTTo 

nao nao, é sério!!
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Eu moro sozinho desde os 18, nunca tive empregada, e não me considero nem um pouco adulto. Tenho
23.

Acho que vou virar adulto só quando eu casar.

#122
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Verdinhas:

pq faso iso ? ;/
Jul 2007
8.814
825

! romarinho 

Membro

you mad cause i'm stylin on you

 

15-04-2012 6:17

Olha rapaz, tem várias coisas que a gente vai passando na vida que vai nos tornando mais adultos... Mas
definir um determinante exato é complicado... Seja formar na faculdade, primeiro emprego, comprar seu
carro, comprar sua casa, casar, filhos. Acredito que no meu caso foi tudo isso mais ou menos nessa
ordem... Por exemplo qdo eu ainda morava na casa dos meus pais, e já era formado e independente
financeiramente eu ia fazer compras no supermercado e todo mundo ficava olhando para o meu carrinho
de compras (Só tinha chips, refrigerantes e cervejas, chocolates, iogurtes) Tipo tudo aquilo que antes eu
não poderia comprar com tal facilidade e agora eu curtia até...

#123
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mimimi
Dec 2001
514
231

protheus:P 

Membro

\"A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras.\" - Albert
Einsten 

 

15-04-2012 7:41

pff...
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »
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Digital Point modules: Sphinx-based search
United-Forum: CSS-Sprites

acabei de fazer 22 anos...continuo dependente financeiramente dos meus pais e tenho mentalidade de uma
menina de 15 anos
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46
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Caralho, rolando a barra no post do truman, só pensei: Caralho, essa porra nao acaba não??
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