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Sinceramente, Romário. Quem gosta e considera Olavo alguma merda não tem envergadura moral para
buscar uma mulher diferenciada quanto a princípios, valores ou inteligência. Eu sugiro você procurar no
baile funk mesmo.
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Registro:
Mensagens:
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Sep 2001
6.993
946

SDF 

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

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

20-04-2012 20:21 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

20-04-2012 20:29

@Truman . Só não use a palavra "maldade" tão livremente.
É tudo seu ponto de vista, não nos diz respeito, mas quando usa "maldade" você meio que se contradiz.
Falta uma peça no seu lego da liberdade e acho que está no seu coração mole e rancoroso.
Você imprime muito sentimento para uma analise fria, isso irrita as pessoas.
Se quer ser bot, faça o curso todo.
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"se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla"

20-04-2012 21:20

Então pergunte algo que preste, pequeno néscio. 

A frustração é advinda da constatação de que a própria vida é uma puta duma inutilidade do caralho, uma
prisão fodida onde se enfiam trocentos bilhões de mentiras na cabeça da molecada, enquanto se CASTRA
as infelizes.

A vida é uma desgraça e deveríamos mesmo é implodir toda esta merda. 

Mas ninguém quer encarar a verdade. É preferível vender promessas/esperanças, ou mesmo falar de
maneira enigmática.

As pessoas só querem receber respostas que sejam convenientes. 

Por isso que todas fogem da verdade, como o diabo da cruz.

E é disso que vivem os estelionatários da fé. 

É muito mais fácil você ficar doidão com mulheres que desconhece... Ou aquelas imaginárias.

Mas com o tempo eu aprendi que todas elas são diferentes na aparência, mas iguais na essência.

E eu certamente não sou igual à muita gente. Pois o pensamento de vocês é planificado, certinho, careta,
sem consistência.

SEM ATITUDE!

Ou completamente castrado, entreguista e acomodado, temente a Deus, acreditando na democracia e na
salvação do Brasil pelo voto, essa merdaiada que tanto conhecemos.

Tudo cuzão, tudo! 
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Registro:
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THE END.
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4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Releed 

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

 Citando CloneD*** 

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.

 Citando CloneD*** 

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.

 Citando CloneD*** 

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.
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Não temos liberdade de merda nenhuma. Nunca tivemos. 

Mas eu não quero ser aceito, PORRA! 

E não me importo com quase nada. E hoje me importo cada vez menos pois percebo que é tudo meio em
vão, meio inútil e sem esperança.

Eu sou teimoso, mesmo.

Pois não tenho essa necessidade tão típica do brasileiro de querer ser aceito, apoiado, compreendido.

Não gostou?

Porta da rua, serventia da casa.

(Vai ver quem tem problemas de aceitação é você e não eu!)

O que importa é você começar a se ISOLAR desse sistema podre e começar a PENSAR NO PORQUÊ da
manutenção dele.

Quer dizer que minha vontade não vale nada? Que minha pessoa, que minha existência, que minha alma,
são apenas estatística, numerozinhos do Impostômetro?

Sou gado, marcado, assinalado, com começo, meio e fim determinados?

E SE EU NÃO QUISER SER?

E SE EU DISSER PRA TUDO ISSO IR TOMAR NO MEIO DO CU?

Você já pensou nisso.

Você tem GRANDE VONTADE de fazer isso.

O que eu faço é dizer o que eu penso que, por coincidência, é a mesma coisa que VOCÊ pensaria, se não

 Citando CloneD*** 

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.

 Citando CloneD*** 

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...
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tivesse essa mania absurda do brasileiro de ter "fé na vida".

Acho que o que nos fode, e nos fode redondamente, é a fé.

Isso é uma desgraça!

Temos fé de que tudo vai melhorar, temos fé de que dias melhores virão, temos fé que as coisas se
consertam, que Deus é brasileiro, que vai chover mulher, que um dia mimimi, que em breve mumumu...

NEWSFLASH!

NÃO VAI MELHORAR NADA! Não vai consertar nada! 

NENHUM político vai resolver nada, NENHUM pastor vai resolver nada, NENHUMA TV, rádio, celular, carro
vai resolver porra nenhuma!

NENHUM BANCO, nenhum time de futebol, nenhuma boceta, nenhum pinto, NENHUM DEUS!

Nada.

Nem niguém.

Porque tá tudo fodido! Quebrou, detonou, arregaçou!

Quando funde o motor de um carro, quando desalinha o eixo central, quando ele capota várias vezes e
vira uma pasta de metal retorcido, misturado com terra, ferragem e merda...

NÃO-TEM-CONSERTO!

O segredo é ir tocando com a barriga. Quebrando o galho aqui, puxando a coberta dali mas, TODO MUNDO
SABE, não resolve, não tem conserto o que faliu de vez!

Mas aí entra a fé. 

Ela é a cocaína do brasileiro, a metanfetamina da nação.

Jogaí uma fé em cima, uma crença absurda no impossível e PRONTO!

O IDIOTA fica ali parado, sorrindo feito um imbecil, sonhando com dias melhores.

Só que se você mata a fé, mata a religião. Se você mata a religião, LIBERTA as pessoas do controle.

Se liberta as pessoas do controle, elas tiram as regalias dos religiosos, derrubam igrejas, jogam fora seitas,
cultos e POLÍTICOS financiados com a doação e o voto religioso!

Ou seja, matando a fé, você faz as pessoas encararem a realidade. Encarando a realidade, tu vai querer
cospir naquele bando de filho da puta que tá lá em cima.

E é ÓBVIO que os filhos da puta não querem sair da mamata, não querem largar a tetinha que VOCÊ
financia.

Palavra mágica: CASTELO DE CARTAS! 

Tira a fé da contabilidade. Jogaí Razão no lugar.

FODEU!

TUDO DESABA!
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Por isso nossos sistema educacional prioriza a memorização em detrimento da racionalização.

Por isso a TV incentiva a alienação com futebol, superficialismo, novela e música, ao invés do diálogo, da
troca de idéias e do incentivo ao pensamento independente.

Enfim, nós SÓ SEGUIMOS NOSSOS INSTINTOS! Que estão muito bem direcionados pra fazer o que os
caras lá de cima querem.

AI DO MUNDO se recuperarmos nossos instintos e colocarmos todos a NOSSO SERVIÇO! 

Ah não, PORRA, eu já respondi tudo isso! 

Enquanto você pensar em termos de regrinhas e "costumes", você nunca será feliz, cara.

Eu não sirvo à nada disso.

Não sou escravo desta nação, de grupos ou interesses.

Porque sempre estou dizendo, na minha mente, "não", mesmo quando falo "sim".

Se você só diz (e pensa) no "sim", então nunca teve autonomia alguma.

Comece a pensar ou em dizer aquilo que ninguém tem coragem de dizer, mostre aquilo que todos tem
medo, busque sua alma, sua face mais humana e, por favor, rasgue a bandeira do Brasil. 

Bicho, vivemos numa ditadura, vivemos num regime fascista! 

Que democracia meu caralho, isso tudo é uma farsa!

E é NESSA FARSA que querem que eu acredite! 

A sua fé está direcionada pro lado errado.

Você tem que ser como eu e ter fé EM VOCÊ! Ter fé nas suas idéias, por mais loucas e despirocadas elas
sejam.

Em tudo o que achar que vale a pena.

E o que vale a pena?

Aquilo que seu coração tá dizendo pra fazer, cara. 

 Citando CloneD*** 

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?

 Citando CloneD*** 

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.
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É difícil. Tô ligado que é difícil porque cobriram a gente de corrente, de ilusões, de mentiras e falsas
convicções.

Mas tem que romper essa merda em algum lugar.

Eu rompi me isolando. Só espero que você não precise passar por isso pra quebrar essas correntes suas
aí. 

Última edição por Truman : 20-04-2012 às 21:24

Mr. Anderson.

20-04-2012 21:26

E quem disse que gostar de música clássica é ter bom gosto?
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Membro

Minhas referências:

Hardmob - Adrenaline

20-04-2012 22:10

Cara, não inflama o baiacu.
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Registro:
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Feb 2011
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Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB

 Citando SDF 

Nem tudo do Truman é bullshit.

Flower Power.

20-04-2012 22:10

Blá blá blá

Spoiler: 
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Por favor, resuma em uma frase e sem emoticons para que eu possa tentar ler?

Biba interessada que mudou de opinião detected.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CHCC
Feb 2011
7.941
3575

 Citando CloneD*** 

Tu deve ser um pé no saco. Nem homem ia te querer. Frustrado pra cacete

Última edição por Feijoeiro : 20-04-2012 às 22:11

20-04-2012 22:16

@Truman : 
a pergunta é:
você gosta de bμceta ? não de mulher, mas de bμceta , sim ou não?
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Blogs:
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------------------
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Felipe 

Membro

Última edição por Felipe : 20-04-2012 às 22:18

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

20-04-2012 22:45

Se não quiser, block mano.
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zaaks 

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.

20-04-2012 22:46 #259
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Membro
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Quando o cara nasce burro, morre burro mesmo. Pode dar pra ele um estágio em Harvard que ele vai

voltar a mesma ANTA! Só que uma anta diplomada, metida a besta e fedida, mas uma anta! 

Porque o diferencial não está no acesso à informação. Está na VONTADE do cara ir atrás das coisas! 

Eu nunca falei que não gosto de mulher. Eu falei que NÃO GOSTO DE NADA. E não me interesso por nada.

Pra que eu venha a gostar de alguma coisa, primeiro eu tenho de QUERER GOSTAR. E ser convencido de
alguma maneira dos benefícios dessa coisa.

Por exemplo, eu gostaria de ler um livro de muitas páginas. Mas mesmo que o assunto até me interesse,
pra mim é algo impensável quando eu vejo que o autor está tentando me enrolar ou bancar o erudito

fazendo rodeios e me jogando uma conversa mole. 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

 Citando Felipe 

@Truman : 
a pergunta é:
você gosta de bμceta ? não de mulher, mas de bμceta , sim ou não?

20-04-2012 22:51

Ele vai responder que você postou algo micro 

#260

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.766
817

Darktag 

Membro

 Citando Felipe 

@Truman : 
a pergunta é:
você gosta de bμceta ? não de mulher, mas de bμceta , sim ou não?

Sou doador de sangue. Seja um você também 

20-04-2012 23:07

Óbvio que gostar de música clássica é ter bom gosto.

É um tipo de música mais ''complexa'' de entender. Não é produzida para o povão/para bombar no rádio.
Precisa-se ter um ouvido mais 'refinado' para ouvir. (Enquanto to digitando isso, coincidentemente tá
passando um carro tocando Ai Se Eu Te Pego. Olhei na janela e é um kadettão véio).

#261

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando GoatSucker 

E quem disse que gostar de música clássica é ter bom gosto?

Última edição por The Voice : 20-04-2012 às 23:08
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20-04-2012 23:26

A cara, eu conheço umas mulheres que tocam na orquestra sinfônica aqui de BH, tudo bem, elas
conhecem literatura clássica, música também(obviamente), mas tem que ser muito cabaço de achar que
elas vão passar a maior parte do tempo conversando como é linda as peças de bach, ou o quão profunda
são as poesias feitas para o czar do seculo 17vovogostosa.

É tudo igual, elas conhecem, mas curtem as mesmas putarias e festas de que qualquer outra pessoa
"normal"

Ter cultura é diferente de ser bitolado.

#262

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
58
6

Ragerlis 

Membro

20-04-2012 23:32

As minas que tocam na orquestra sinfônica e lêem literatura clássica, são iguais daquelas que gostam de
ir num festival pra ouvir o David Guetta tocar?!

#263

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Ragerlis 

A cara, eu conheço umas mulheres que tocam na orquestra sinfônica aqui de BH, tudo bem, elas conhecem
literatura clássica, música também

É tudo igual, elas conhecem, mas curtem as mesmas putarias e festas de que qualquer outra pessoa
"normal"

20-04-2012 23:37

ai que esta, o nosso colega forista não entendeu isso ahuahuuha

#264

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando Ragerlis 

Ter cultura é diferente de ser bitolado.

Muama e Cidadão Kane.

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

20-04-2012 23:42 #265
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humm...boiol...quer dizer, assexuado...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CHCC
Feb 2011
7.941
3575

Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB

 Citando Truman 

Eu falei que NÃO GOSTO DE NADA. E não me interesso por nada. 

20-04-2012 23:44

semana dos tRopicos "onde eu acho mulher" hm, eu participei.

faz assim, manda MP pra o @Garth Algar 

http://www.hardmob.com.br/boteco-har...-namorada.html

vcs dois estão procurando um compnhaeiro(a), então é so se ajuntarem. qualquer coisa, na hora, tira no

par ou impar

mas fiquei aqui pensando, guri é foda... fica nessa vibe de "tenho que procurar namorada" huahauuahuah
me lembro o tempo que fazia essas mãos ai para procurar mulher...

#266

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

20-04-2012 23:49

Bicho, você só vê defeitos nos outros e ainda acredita que o problema não está em você? 

Pelo seu comportamento (analisar o intelecto e nível cultural das mulheres e nunca apreciar as qualidades,
somente apontar defeitos), caso você fosse algum baladeiro, seria o cara que na balada encontrou uma
loira linda, olhos verdes, sorriso perfeito, mas que você não pegaria porque o dedão dela é feio. Não
importa, nunca existirá mulher perfeita para ti e, se existir, provavelmente és tu que não será o par
perfeito para ela.

#267

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

=)
Apr 2009
2.982
575

dupotter 

Membro

 Citando Romare Bearden 

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...

http://www.hardmob.com.br/members/feijoeiro.html
http://www.hardmob.com.br/members/feijoeiro.html
http://www.hardmob.com.br/members/Feijoeiro.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/feijoeiro.html
http://www.hardmob.com.br/members/garth+algar.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475634-lugar-encontrar-namorada.html
http://www.hardmob.com.br/members/xi%2Byj%2Bzk.html
http://www.hardmob.com.br/members/xi%2Byj%2Bzk.html
http://www.hardmob.com.br/members/Xi+Yj+Zk.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/xi%2Byj%2Bzk.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475069-rui-falcao-pt-alguem-realmente-acredita-nisso-post9235524.html#post9235524
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475069-rui-falcao-pt-alguem-realmente-acredita-nisso-post9235524.html#post9235524
http://www.hardmob.com.br/members/dupotter.html
http://www.hardmob.com.br/members/dupotter.html
http://www.hardmob.com.br/members/dupotter.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dupotter.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-post9243107.html#post9243107
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-post9243107.html#post9243107


Dificuldade de encontrar uma menina que tenha bons gostos

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-11.html[02/02/2013 12:17:30]

 Citando Kardia 

Que achou sobre a qualidade da cueca da tommy? Poderia dissertar sobre o tamanho? Seu e da cueca.
Obrigado

20-04-2012 23:57

poooorra finalmente livre 
@Topic 

primeiro que é extremamente ilusório essa noção adolescente que você vai achar alguém que vá ser um
bom par baseado no seu gosto musical e afins. como já falaram, não procure alguém que tenha isso ou
aquilo, mas que tenha principios, que goste da flauta mágica? tem que gostar é da sua flauta rapaz.
@Truman 

negro, homossexual, não foi criado pela mãe, não frequentou escola. é um perturbado que deve ter tido
uma história de desenvolvimento conturbada. 

é covarde, não é capaz de responder uma pergunta já que fazendo isso seu universo ilusório fatalmente
desabará frente à realidade. faz hiper-generalizações pq é fácil criticar um objeto genérico e abstrato. se
acha o máximo por ter descoberto que o mundo é cheio de problemas, que muitas pessoas são
mesquinhas, que muitas mulheres são vazias. uau que descoberta.

tem só 7 bilhões de pessoas no mundo e umas 6.999.999.456 já descobriram isso, mas não, ele é o
paladino fruto da natureza, subversivo e indomável, fruto da natureza voraz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Narciss...ality_disorder
Narcissistic personality disorder (NPD) is a personality disorder[1] in which the individual is described as
being excessively preoccupied with issues of personal adequacy, power, prestige and vanity. [2] First
formulated in 1968, it was historically called megalomania, and it is closely linked to egocentrism.

#268

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.161
2272

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

21-04-2012 0:10

Eu perguntei querido, se você se relaciona com alguém durante o seu dia? Ou se você vive recluso no seu
quarto. Isso é algo que preste.

Na boa Truman, eu não sei se você é um excelente troll que zoa a gente desde 2008 ou se você é assim
mesmo.

Mas se você for assim mesmo, eu gostaria MUITO de saber sua história, e acredito que 90% do boteco
gostaria também. Pq tu não abre um topic falando de onde você nasceu, por quem foi criado, qual sua
idade, o que faz da vida, como foi até agora e quando exatamente você percebeu esse desinteresse pelas
coisas em geral? Acho que seria interessante e a gente poderia entender um pouco melhor (ou tentar).

EDIT: Esqueci de perguntar, se você não gosta de nada e não se interessa por nada, como você mesmo
disse, você não pensa em se matar? (Não estou trollando nem incentivando, é só uma pergunta)

#269

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
666
207

Releed 

Membro

 Citando Truman 

Então pergunte algo que preste, pequeno néscio.
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Última edição por Releed : 21-04-2012 às 0:14

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

21-04-2012 0:34

@Truman , tenho certeza de que sua história de vida deve ser interessantíssima, mas para de querer
atrair os holofotes para si pq o tópico é do Romare Bearden. Se vc quiser contar sua história, crie um só
pra vc. Tenho certeza de que vai bombar.

[ ]s

#270

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

Releed.

21-04-2012 3:38

Po, deixa correr. O OP tava com um probleminha muito simples.
O truman é mais divertido.

#271

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.138
143

dreadful 
Membro

"se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla"

21-04-2012 9:45

@: Talvez você esteja procurando nos lugares errados, tenta fazer um curso de artes plásticas, teatro ou
música, certamente encontrará pessoas que se encaixam neste perfil.

@Truman assuma que você é um loser igual a todos nós e renda-se ao pragmatismo antes que seja tarde

demais 

#272

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.614
2
200

sugar 

Membro

A angústia é a única fonte da criação

21-04-2012 9:59 #273

Forfeit 
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O que ele e a maioria das pessoas aqui do forum quiseram dizer que gosto musical é uma das coisas
menos importantes num relacionamento. Carater, objetivos, personalidade e traços em comum são muito
mais importantes.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Membro

 Citando The Voice 

As minas que tocam na orquestra sinfônica e lêem literatura clássica, são iguais daquelas que gostam de ir
num festival pra ouvir o David Guetta tocar?!

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

21-04-2012 10:05

Lamento, mas se eu fosse contar a história da minha vida ela não preencheria uma página. 

Uma das coisas que mais valorizo é minha privacidade, por isso não gosto de pessoas MESMO. Nem as que
conheço.

As evito o máximo que posso, e sempre fui assim, isolado dos outros.

E eu não preciso me matar pois sei que vou morrer. Que daqui a pouco não existirei mais. 

No entanto, PREFIRO ME DESPEDIR DA VIDA com um sorriso! 

Numa saudação de adeus com o chapéu!

É assim que eu prefiro morrer: rindo, feliz, dando adeus ao mundo e abraçando a obliteração.

A gente pensa que o suicídio é uma coisa nefasta.

E é.

Mas qual de nós seria capaz de morrer por algo que acredita?

Tipo os velhinhos da Revolução de 32 contra Getúlio Vargas que, em menor número, SABENDO que
perderiam, (porque o Sul mijou pra trás) mesmo assim enfrentaram as tropas do ditador Getúlio Vargas.

Tanto a Vida quanto a Morte podem adquirir um sentido.

Busque o seu. 

#274

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Releed 

Eu perguntei querido, se você se relaciona com alguém durante o seu dia? Ou se você vive recluso no seu
quarto. Isso é algo que preste.

Na boa Truman, eu não sei se você é um excelente troll que zoa a gente desde 2008 ou se você é assim
mesmo.

Mas se você for assim mesmo, eu gostaria MUITO de saber sua história, e acredito que 90% do boteco
gostaria também. Pq tu não abre um topic falando de onde você nasceu, por quem foi criado, qual sua
idade, o que faz da vida, como foi até agora e quando exatamente você percebeu esse desinteresse pelas
coisas em geral? Acho que seria interessante e a gente poderia entender um pouco melhor (ou tentar).

EDIT: Esqueci de perguntar, se você não gosta de nada e não se interessa por nada, como você mesmo
disse, você não pensa em se matar? (Não estou trollando nem incentivando, é só uma pergunta)
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O autor do tópico deveria já ter percebido que toda mulher diz que aprecia alguma coisa pra parecer mais
intelectual, inteligente e interessante do que realmente é.

Um dia ele irá constatar que elas não são capazes de apreciar e entender nada (ou nada que seja
complexo (não-literal) e toque no fundo da alma). 

Não apreciam coisa alguma que tenha qualquer valor e seja melhor do que lixo.

Pra começar, as mulheres são infantis emocionalmente. Os relacionamentos com elas são cheio de
oscilações, uma hora te amam, na outra te odeiam. Ou senão, fingem interesse em você quando
aparecem outras mulheres na jogada, mas apenas como maneira de massagear o próprio ego.

As mulheres são guiadas pela vaidade, fazendo escolhas baseadas no que vai trazer mais status perante

as amigas ou sociedade, e não no que realmente é melhor. 

Os homens não ligam tanto para o que os outros pensam e com isso tem mais clareza sobre o que
querem. 

As mulheres se importam muito com o que o mundo ao redor está falando delas, são extremamente
voláteis porque estão sempre mudando pra se adaptar ao que os outros lhe ditam (certamente nenhuma
tomou decisões próprias na vida, e somente fizeram o que os outros (ou a família) lhes pediu pra
fazer/SER) e por isso perdem a capacidade de pensar por si próprias, que é o principal elemento da
maturidade.

Por que diabos uma mulher iria participar de um seminário de filosofia, por exemplo? Ou assistir um vídeo

do Olavo de Carvalho comentando qualquer bosta? 

Porque ela liga pra qualquer assunto discutido?

Porque querem participar ativamente daquilo, contribuir de qualquer maneira? 

Não.

E sim porque onde existem pessoas existe a possibilidade de interação social, e sempre alguém com algum
"status" pra fazer o que elas querem. Neguinho acha que é só em balada que tem gente.

Eu não vejo mulheres comentando nem em assuntos cotidianos. Mas em tópicos de fotos, encontros, e
fofocas (somente quando outras mulheres se reunem) e outros que sirvam pra se projetar elas estão lá.

E inteligência seria mostrar os peitos ou o rabo pra uma câmera e postar no Youtube pra ganhar
pageviews?

Reparem por exemplo nesse comentário postado por uma mulher que eu achei uma vez num blog:

Spoiler: 

 Citando Overhaulin' 
@Truman , tenho certeza de que sua história de vida deve ser interessantíssima, mas para de querer atrair
os holofotes para si pq o tópico é do Romare Bearden. Se vc quiser contar sua história, crie um só pra vc.
Tenho certeza de que vai bombar.
[ ]s

http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
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Um bandido por exemplo pode ser um cara "interessante" aos olhos delas, já que as "intriga" e deixa
curiosas, além de poderem emular as características que elas dizem procurar, como oferecer "segurança".

Mas o caráter, boa índole e moral JAMAIS (JAMAIS mesmo) são citados em qualquer descrição, sendo
desprezados enquanto elas enaltecem o "gosta de coisas legais" (leia-se Big Brother, Fazenda, funk,
futilidades e merdas modernas), "estilo de vida" (olha ali PORRA, e logo na frente do "inteligência", que

deve ser a "emocional") (estilo de vida = sinal de grana e comportamento de bando). 

Quem não conhece essas figuras, que as compre... agora não digam que não foram avisados que tudo que

elas dizem gostar é mero pretexto pra que espalhem suas loucuras por aí. 

Última edição por Truman : 21-04-2012 às 10:09

KingNobil.

21-04-2012 10:23
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Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

O autor do tópico deveria já ter percebido que toda mulher diz que aprecia alguma coisa pra parecer mais
intelectual, inteligente e interessante do que realmente é.

 Citando Truman 

Um dia ele irá constatar que elas não são capazes de apreciar e entender nada

 Citando Truman 

Não apreciam coisa alguma que tenha qualquer valor e seja melhor do que lixo.

 Citando Truman 

http://www.hardmob.com.br/members/kingnobil.html
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prove

prove que com o resto da populaçao não é assim (homens)

idem

prove

prove

prove

prove

prove e prove a diferença com os homens

Pra começar, as mulheres são infantis emocionalmente.

 Citando Truman 

Os relacionamentos com elas são cheio de oscilações, uma hora te amam, na outra te odeiam.

 Citando Truman 

Ou senão, fingem interesse em você quando aparecem outras mulheres na jogada, mas apenas como
maneira de massagear o próprio ego.

 Citando Truman 

As mulheres são guiadas pela vaidade, fazendo escolhas baseadas no que vai trazer mais status perante
as amigas ou sociedade, e não no que realmente é melhor.

 Citando Truman 

Os homens não ligam tanto para o que os outros pensam e com isso tem mais clareza sobre o que
querem.

 Citando Truman 

As mulheres se importam muito com o que o mundo ao redor está falando delas, são extremamente
voláteis porque estão sempre mudando pra se adaptar ao que os outros lhe ditam (certamente nenhuma
tomou decisões próprias na vida, e somente fizeram o que os outros (ou a família) lhes pediu pra
fazer/SER) e por isso perdem a capacidade de pensar por si próprias, que é o principal elemento da
maturidade.

 Citando Truman 

Por que diabos uma mulher iria participar de um seminário de filosofia, por exemplo? Ou assistir um vídeo
do Olavo de Carvalho comentando qualquer bosta? 

Porque ela liga pra qualquer assunto discutido?

Porque querem participar ativamente daquilo, contribuir de qualquer maneira? 

Não.

 Citando Truman 

E sim porque onde existem pessoas existe a possibilidade de interação social, e sempre alguém com algum
"status" pra fazer o que elas querem. Neguinho acha que é só em balada que tem gente.

 Citando Truman 
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hummmm talvez aqui seja a chave.

evidencia anedotica

prove que 100% da população feminina é assim, pra facilitar, prove que 51% é assim

prove

quantos % da população feminina você conhece?

obrigado pelo aviso

Eu não vejo mulheres comentando nem em assuntos cotidianos. Mas em tópicos de fotos, encontros, e
fofocas (somente quando outras mulheres se reunem) e outros que sirvam pra se projetar elas estão lá.

 Citando Truman 

E inteligência seria mostrar os peitos ou o rabo pra uma câmera e postar no Youtube pra ganhar
pageviews?

Reparem por exemplo nesse comentário postado por uma mulher que eu achei uma vez num blog:

Spoiler:

 Citando Truman 

Um bandido por exemplo pode ser um cara "interessante" aos olhos delas, já que as "intriga" e deixa
curiosas, além de poderem emular as características que elas dizem procurar, como oferecer "segurança".

 Citando Truman 

Mas o caráter, boa índole e moral JAMAIS (JAMAIS mesmo) são citados em qualquer descrição, sendo
desprezados enquanto elas enaltecem o "gosta de coisas legais" (leia-se Big Brother, Fazenda, funk,
futilidades e merdas modernas), "estilo de vida" (olha ali PORRA, e logo na frente do "inteligência", que
deve ser a "emocional") (estilo de vida = sinal de grana e comportamento de bando).

 Citando Truman 

Quem não conhece essas figuras, que as compre...

 Citando Truman 

agora não digam que não foram avisados que tudo que elas dizem gostar é mero pretexto pra que
espalhem suas loucuras por aí.

PAZ NOS FORUNS

Feijoeiro.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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