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@Truman , como se classifica em gênero e condição social?
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Daora a vida
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origgin  

Membro
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hardMOB
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E aposto que quer com a buc* depilada e cheirosa...
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Registro:
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Verdinhas:

Jan 2009
918
107

wax 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Prefiro uma menina, mulher é muito fácil depois dos 25 abandonar o passado dela e dar uma de legalzona.
18 até 23 seria ótimo.

Se gostou do que leu, dê uma verdinha.  -------------------------->

20-04-2012 17:08 #228
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Bela relação entre post e nick! 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

The Matrix has you.
Dec 2011
1.005
588

Mr. Anderson 

Membro

 Citando wax 

E aposto que quer com a buc* depilada e cheirosa...

20-04-2012 17:11

Flauta magica é a minha, que a mulher começa a tocar e ela vai ficando cada vez maior.

#229

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando ghia 

WTF?! Flauta Mágica TODA comiga?

Meldels...

Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

20-04-2012 17:12

Depois de rejeitada não adianta fazer charminho.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
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Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Flower Power 

Coitado de você ! haoehhoe

20-04-2012 17:15

Eu procurei no facebook (não para paquerar por lá, mas para ter noção) mulheres que faziam faculdade
de música na minha cidade. Sei lá, quase todas parecem que não gostam de boa literatura também, e só
gostar de Bach é o mais fácil... Sem falar que nem são muito bonitas, eas bonitas estão namorando hehe.
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20-04-2012 17:16

Caralho...

Parece o discurso dum amigo frustrado meu na época da 7ª série quando tava se envolvendo com filosofia
ao máximo e questionando a si e ao mundo. A grande realidade é que por mais que tenha razão em
algumas coisas que fala, é um frustrado por nunca ter sequer comido uma mina, se acomodou em se
excluir e achar que por isso está acima, quando, na verdade, é mais um. 

Você não é o único a pensar assim, querido @Truman . Concordo com várias coisas das que fala, mas não
percebeste ainda que, de uma forma ou de outra, não é livre como diz ser. Não é livre por pensar dessa
forma, ou, melhor dizendo, lutar ao máximo para se auto-afirmar aqui dizendo ser assim, ou melhor,
"NÃO SOU COMO VOCÊS". No fim das contas, o que vai acontecer é ter atingido a velhice sem qualquer
tipo de aprendizado que experiências que evitou poderiam ter te promovido. E no fim das contas
continuará bitolado achando que fez bem, mesmo tendo descartado tantas coisas, pessoas, momentos, pra
ser apenas mais um rebelde filosófico.

O que você não consegue entender é que por mais que seja contra, principiologicamente ou
ideologicamente, à sociedade, valores, auto-compreensão dos outros seres humanos, etc etc etc, você
convive com a mesma e, bem ou mal, as engole. E você também faz parte disso. Não somos todos um?
Eu sou você e você sou eu? E se você engole isso, por que não, simplesmente, tentar fazer o que tanto
contraria aqui dizendo que não precisa: VIVER? Por um único momento na sua vida, pensar que pra dar
uma simples gozada numa você não precisa deixar de ser você? Aliás, ainda como você mesmo diz, não
deixará de ser você mesmo, nem LIVRE. Porque se não fosse assim já teria se matado com certeza. Ou
matado os outros.

Você, no fim das contas, é um revoltado, mas aceita as coisas como são, se colocando num pedestal de
superioridade e fingindo não se importar com a miséria da psique alheia rly:. Quando isso na realidade é

uma camuflagem que passou a ser acreditada por você mesmo como real 

No mais, mesmo concordando com boa parte das críticas que faz, já passei muito desse tempo de revolta
e de auto-exclusão. Talvez se tivesse vivido algumas coisas que se obriga a não, conseguisse se
despreender um pouco. Mas enfim, se você se considera ""feliz"", mesmo tão indignado...

Me responde uma coisa, antes do wall of text que se seguirá e provavelmente não vou ter paciência de
retrucar (continua vivendo na sua bolha da sabedoria), você trabalha? Fala com outras pessoas? Consegue
interagir com seres humanos? Vive com a mãe? Quantos anos tem? Já teve alguma interação sexual com
homem / mulher na vida?

Engraçado é pensar que um cara que banca tudo isso que tá esforçadamente arguindo a respeito de ego,
narcisismo, 'querer ser diferente do que a sociedade nos diz', 'nao fazer o que lhe é dito', ser o mesmo
que precisa trabalhar pra sobreviver (se submetendo assim, mesmo que indiretamente, ao que fora dito
anteriormente), faz ESCOVA PROGRESSIVA NO CABELO (lynda, parece as pattys narcisistas que tanto
odeia), etc etc etc

Nos poupe da sua auto-afirmação, truman. Você tá cada vez mais querendo se provar algo. Alguém que
tem as convicções que você tem com a certeza que tem não precisa desse discurso todo. Não precisa ficar
querendo provar pros outros e para si mesmo quem é, como pensa, no que acredita, muito menos
querendo fazer com que concordem com sua abstração.

#232

Registro:
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CloneD*** 

Membro

Última edição por CloneD*** : 20-04-2012 às 17:22

Muama, Forfeit,  Releed e mais 4.
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 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.

20-04-2012 17:23

O segredo do Truman é ficar sacaneando ele até ele começar a ficar com raiva e ofender todo mundo. AI
tem uma hora que ele ofende tanto que é banido e a gente fica longe dele por uns bons dias.

#233

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

Última edição por Forfeit : 20-04-2012 às 17:34

Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

Flower Power e sugar.

20-04-2012 17:26

Olha só... Achei uma por exemplo que parece que gosta de literatura... Mas só parece, ela bota frase no
perfil, de soldado americano "Se perguntarem por que lutamos, responda-lhe que é porque nossos pais
mentiram." - Soldado estado-unidense durante a guerra do Vietna", de Bakunin, de Woody Allen... Vontade
extrema de se auto-afirmar...
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Registro:
Mensagens:
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Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

20-04-2012 17:28

O problema das minhas opiniões é que elas se baseiam em informações eruditas, ou seja, tudo aquilo que
foge ao alcance do "povão". 

Como é que você vai fazer afirmações desse tipo pra alguém que teve o subconsciente dominado pelo

programa do... Faustão? 

#235

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando SDF 

Nem tudo do Truman é bullshit. Veja o que as mulheres fazem com a liberdade pela qual lutaram tanto, de
fato, são as forças motrizes do atual consumismo e da indústria da moda e cosméticos, além, sem dúvidas,
de usarem seu corpo e beleza física para adquirir vantagens várias e várias vezes o que deturpa o
equilibrio que outrora buscavam com os homens.

Mas @Truman , você exagera ao generalizar, o que muitas vezes coloca no ralo suas críticas. Nem todas
as mulheres lutam incessantemente por status e dinheiro, usando para isso seu corpo ou suas bolsas
banhadas a ouro, algumas realmente são exemplos de luta, muitas das quais rejeitam abertamente a vida
do status e do luxo mentiroso. Mas tem poucas mesmo, convenhamos.
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O que eu falo não tem a mesma credibilidade do que foi repetido pela maioria das pessoas, pelas escolas,
religião, mídia, etc.

Eu tenho convicção no que digo, porque processo as informações que recebo de maneira ampla, não
seletiva.

Já vocês se alimentam dessa seleção e acreditam nela.

Mas eu quando vou analisar, percebo muitas coisas que vocês não sabem ou que não conseguem/querem

enxergar, como eu que estou distante disso tudo. 

A minha desvantagem é que as informações que repasso aqui são novas, e daí não tem credibilidade
automática.

Aí sempre aparece alguém escandalizado, mostrando a sua falta de cultura. 

Repare que não rola um mínimo de equilíbrio nesse tipo de discussão, apenas uniformidade de opiniões.

E o problema não é se minhas opiniões estão certas ou erradas.

E sim que vocês negam a possibilidade de outras perspectivas! 

Acham que aquilo que sabem é tudo.

Peraí, então temos sempre que defender o PONTO DE VISTA da maioria, pra sairmos bem na fita?

Então não queremos a Verdade. Porque pra reconhecermos a Verdade, precisamos ficar em dúvida! 

Analisar todos os lados da situação e ter, honestamente, utilizado a mesma medida pra ambos.

Só que o ser humano é um cagão!

Cagão e arrogante.

Porque ele não quer aceitar nem mesmo que TUDO no Universo está acima e além de seu controle.

Se ele aceitasse isso, se aceitasse que NADA pode se submeter ao seu Ego desmedido, certamente mais
de 98% de todos os medos desapareceriam.

Só que o ser humano tem medo de ser livre.

Daí ele mente de tudo quanto é jeito pra não ter que enfrentar a própria liberdade. 

Última edição por Truman : 20-04-2012 às 17:33

Muama.

20-04-2012 17:35 #236

Flower Power  

Membro

 Citando Truman 

Ô meu Deus... Gente burra é essa merda...
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Justamente. A ignorância deve ter sido herdada do pai. Ou não ! Seu pai deve ser um banana e isso gerou
reflexos em você como podemos bem observar.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Eu não fui criado só pela minha mãe, anarfa! 

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

20-04-2012 17:36

Poxa, me descobriram ! 
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Membro

 Citando Forfeit 
O segredo do Truman é ficar sacaneando ele até ele começar a ficar com raiva e ofender todo mundo. AI
tem uma hora que ele ofende tanto que é banido e a gente fica longe dele por uns bons dias.

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

20-04-2012 17:37

Caralho @Truman , tu não responde NENHUMA pergunta que te fazem. Parece que fala sozinho, pqp.
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Verdinhas:

Feb 2006
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Releed 

Membro

http://mundialmp3.blogspot.com - Reviews de CDs e bandas

CloneD***.

20-04-2012 17:44

Homem inteligente ja é coisa rara, imagina mulher
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Eu tb pensava assim, mas dai eu vi que ia morrer sozinho,e percebi que "o negocio é comer cu e buce.ta"

E como falaram ai, existem mulheres gostosas, inteligentes e de carater por ai, só que pra pegar essas
haja dinheiro, cerebro,fama e pinto, porque elas podem escolher qualquer um, nao vao escolher fracassado
tipo a gente que gasta parte do dia postando em forum de joguinho na internet
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304

 Citando Storm SCCP 

caraio por 60 milhões??
eu botava até no meu cu

20-04-2012 17:45

E ele vem falar de opinião. 

Para ele só a dele vale. Argumenta com ele para você ver...ele passa batido.
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 Citando Releed 

Caralho @Truman , tu não responde NENHUMA pergunta que te fazem. Parece que fala sozinho, pqp.

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

CloneD***.

20-04-2012 17:47

É o que as feminazis fazem, tentam irritar a pessoa, partindo para o ad hominem, até que a pessoa
abandone os argumentos e se irrite. 

E a menina pode até gostar de Beethoven, Händel, mas o que adianta se lê apenas literatura como
Leandro Konder, Caio Prado Júnior, Frei Betto?
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 Citando Flower Power 

Poxa, me descobriram !
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Faça algum tipo de curso em algum conservatório, pintura ou escultura, por exemplo... Acho que é o único
lugar que vai encontrar meninas que gostem de música clássica hoje em dia

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
5.646
472

 Citando hater 

até dou 10min de rabo pra poder comer ela hahahaha

20-04-2012 17:50

Você lê Olavo de Carvalho. Partindo da sua argumentação, tudo que você desmerecer como literatura é
inválido.

#243

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Romare Bearden 

É o que as feminazis fazem, tentam irritar a pessoa, partindo para o ad hominem, até que a pessoa
abandone os argumentos e se irrite. 

E a menina pode até gostar de Beethoven, Händel, mas o que adianta se lê apenas literatura como
Leandro Konder, Caio Prado Júnior, Frei Betto?

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

20-04-2012 17:57

Otima ideia, o pior é que nego quer achar mulher inteligente em balada, show sertanejo, faculdade, dai é
pra acabar

#244

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
2.988
304

Baba O'Riley 

Membro

 Citando Jack 

Faça algum tipo de curso em algum conservatório, pintura ou escultura, por exemplo... Acho que é o único
lugar que vai encontrar meninas que gostem de música clássica hoje em dia

 Citando Storm SCCP 

caraio por 60 milhões??
eu botava até no meu cu

20-04-2012 18:01 #245
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Vi um clube da leitura aqui na minha cidade... Só passei em frente e vi a placa, acho que vou dar uma ida
lá... Quem sabe.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

20-04-2012 18:22

Achei um site sobre um clube da leitura na minha cidade. Praticamente só tem mulher heuehuhe. Imagino
os livros que devem ler, tipo Twilight, O Segredo rsrs

#246

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

20-04-2012 18:29

olha os papos desse manolo.
e até conheço uma mulher que se encaixa em tudo que o romare ai ta querendo, inclusive supera, pq tem
doutorado em filosofia e vai fazer pos... 

mas imagina o manolo falando do grande filosofo que ele admira pra a mulher "o olavo é foda", acho que
ele seria agredido huauaa e eu passaria vergonha 

#247

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

oompaloompa.

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

20-04-2012 18:34 #248

You Win or You Die

Arnej 
Membro

 Citando Romare Bearden 

Achei um site sobre um clube da leitura na minha cidade. Praticamente só tem mulher heuehuhe. Imagino
os livros que devem ler, tipo Twilight, O Segredo rsrs
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Porra bicho, assim já é de mais. Tu acha mesmo q tu vai encontrar uma megan fox compenetrada na
leitura de um Ulysses de james joyce ao som de franz liszt ?.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
1.532
1461

Última edição por Arnej : 20-04-2012 às 18:37

"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "

20-04-2012 18:57

Vc frequenta lugares onde esse perfil de mulheres frequentam? Como concertos, etc?

Se vc so acha funkeira eh pq vc esta procurando no lugar errado.

#249

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

C R O I X 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Eu tenho procurado alguma menina que goste de coisas boas, como Mozart, Goethe, Dante, John Milton.
Mas só encontro garotas funkeiras, ou que curtem sertanejo universitário, gostam de BBB, essas coisas.

Tá, podem me falar que existem milhares de mulheres que falam que gostam disso que eu falei. Mas não
gostam de verdade, são pseudo-cults, tanto que trocam Mozart por qualquer banda indie de merda.

Queria uma mulher que apreciasse ver a Flauta Mágica toda comigo, e sentisse alegria enome ao ouvir
weibchen do papageno, mas acho que nunca irei encontrar...

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

20-04-2012 19:44

Convenhamos que uma pessoa com toda essa sua alegada intelectualidade, com esses gostos e
características que você "exige" deve ser insuportável.

Eu não sei se sou extremo demais, mas achei a mensagem do OP de uma arrogância imensa.

#250

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
189
89

Ácido 

Membro

Give me MOAR INTERNETS.

dupotter.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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