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Com todo respeito, vão se foderem o @Truman e todos aqueles que omitem os segredos dele. Desde que
entrei na bodega tenho a curiosidade de saber o motivo dele ser perseguido e ninguém fala. Vou chamar o
@DaTTo pra dar uma coça em todo mundo...

Sim, vocês conseguiram fazer de mim um pupilo rebelde

#126

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

Última edição por origgin : 19-04-2012 às 16:30

19-04-2012 16:28 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

19-04-2012 16:29

imagina sair com esse cara haeuheauheauaehu

desanimo total

#127

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
4.757
41

Victordhuend :D 

Membro

19-04-2012 16:31 #128

Flower Power  
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eu tenho um good timing 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

ahuhauuahuahhau ficou muito engraçado o bla bla bla maluco do trumam e depois tu falando "tava
demorando"

O cara meia hora escrevendo tudo aquilo e só de tu botar na sequencia "tava demorando" já acabou com
tudo que ele escreveu.

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

19-04-2012 16:31

criar topico procurando mulher em forum de video game... 
depois falar dee botar ou não musica no facebook... depois vem dizer que não tem motivos reias para
zuarem ele...

#129

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

19-04-2012 16:34

Você ainda tem muito o que aprender com o truman cara, manda umas MP's pro pesca pedindo proteção,
depois vai trocar uma idéia com o truman

#130

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando origgin 

Com todo respeito, vão se foderem o @Truman e todos aqueles que omitem os segredos dele. Desde que
entrei na bodega tenho a curiosidade de saber o motivo dele ser perseguido e ninguém fala. Vou chamar o
@DaTTo pra dar uma coça em todo mundo...

Sim, vocês conseguiram fazer de mim um pupilo rebelde

tomsa2 e Feijoeiro.
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 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

19-04-2012 16:34

Oh não, estou falando de mulher e facebook na hardMOB. Não existe nenhum tópico sobre nenhum dos
dois aqui.

#131

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

criar topico procurando mulher em forum de video game...
depois falar dee botar ou não musica no facebook... depois vem dizer que não tem motivos reias para
zuarem ele...

19-04-2012 16:38

Pois é. Eu gosto de Mozart. Dos clássicos, ele é meu favorito. Ele me inspira como pessoa e como músico.
Boto no facebook mesmo que é uma pessoa que me inspira, leio sobre o cara e tenho interesse em
PARTILHAR a grande obra de Mozart, não apenas pq ele era fantástico, mas pq eu acredito que todas as
pessoas deveriam conhecer Mozart. As vezes as pessoas até iriam gostar, mas como não conhecem...

Essa elitização das coisas me enoja. Basta ver o que aconteceu com o Instagram esses dias.
Meu sonho é não conseguir ir dormir pq estão escutando Mozart alto, em vez de funk... pq funk
convenhamos, independe de classe social, é mal gosto puro e simples.

#132

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

criar topico procurando mulher em forum de video game... 
depois falar dee botar ou não musica no facebook... depois vem dizer que não tem motivos reias para
zuarem ele...

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

19-04-2012 16:39

Não adianta, não estou interessado.

#133

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Flower Power 

Pois é. Eu gosto de Mozart.
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GRBomber, SysTray e Gelano21.

19-04-2012 16:42

Coitado de você ! haoehhoe

#134

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Romare Bearden 

Não adianta, não estou interessado.

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

19-04-2012 16:42

Bom gosto é algo relativo. Tem gente que o tem para as artes, mas ao mesmo tempo bota tudo abaixo
quando começa a falar em política/sociedade, if you know what I mean...

#135

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
5.229
269

DiRe 

Membro

Última edição por DiRe : 19-04-2012 às 16:44

19-04-2012 16:43

Vish, seria você um homossexual enrustido tentando enganar a si mesmo criando um tópico atrás de
garotas interessantes, mas dispensando as oportunidades?

#136

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando Romare Bearden 

Não adianta, não estou interessado.

19-04-2012 16:45 #137

Registro:
THE END.

May 2008

Truman 

Membro

 Citando Romare Bearden 
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Eu cascalho de rir com essas coisas. 

Essa necessidade de status, amigos e mimimis é um caso patológico dessa gente.

Porque só uma pessoa com sérios problemas de formação pessoal é que acha que todos que estão à nossa

volta são seus amigos. 

As mulheres se oferecem bastante fácil: basta alguém sorrir pra elas, que imediatamente elas acham que
essa pessoa é amiga.

Relacionamentos profissionais são diferentes de amizades pessoais, mas na cabeça oca delas, também é
tudo a mesma coisa...

Só porque todo mundo está na mesma sala! 

Raciocine comigo: se as mulheres odeiam o conhecimento (e consequentemente não se interessam por

alguém como eu), então com certeza ambas as coisas tem valor. 

Mas o problema não é comigo. 

E sim que as únicas pessoas que valorizam são elas próprias, e todos nós sabemos que a maioria delas se
contenta em ser menos do que bosta.

Não passam de traidoras de si mesmas, seduzidas por um poder mesquinho e ilusório de um bando de
estelionatários. 

É triste isso.

Mensagens:
Verdinhas:

4.826
510

Ah, você tem razão na parte que fale que não adianta procurar cara. Eu na verdade estou me iludindo, e se
continuar nessa, irei me prejudicar muito na vida. É bom acabar com esses desejos praticamente
inatingíveis meus.

E é o que eu falei no começo do tópico, mulher que bota que gosta de Mozart no facebook tá cheio, mas
uma que ouça quando ninguém está vendo? Difícil... Como música no facebook eu coloco AC/DC e Deep
Purple, nada de querer dar uma de cult hehe.

 Citando SLOTER 

@Truman , na moral, você trepa? Se sim, com mulheres?

Última edição por Truman : 19-04-2012 às 16:46

19-04-2012 16:46

Esquece, ele não responde sobre isso e nem sobre o lance de morar com a mãe e ser sustentado por ela.

Na melhor das hipóteses é um nerd tetudo que se fechou para o mundo, cansou de ser humilhado,
ignorado e de só levar toco de mulher, agora só vive através do mundo virtual, um Sheldon Cooper sem o
PhD e ainda brasileiro e na casa da mãe. 

#138

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
6.222
1110

fmenah 

Membro

 Citando SLOTER 

@Truman , na moral, você trepa? Se sim, com mulheres?
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Outro dia estava p da vida porque não encontrava uma empresa séria que fizesse "backup" de 4TB com
imagens de BDs, tudo isso obviamente com garantia, qualidade e de GRAÇA. Sério mano, quem vive no
mundo real e espera achar isso?!

SLOTER.

19-04-2012 16:49

aí, feitos um pro outro (:

#139

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando Flower Power 

Pois é. Eu gosto de Mozart. Dos clássicos, ele é meu favorito. Ele me inspira como pessoa e como músico.
Boto no facebook mesmo que é uma pessoa que me inspira, leio sobre o cara e tenho interesse em
PARTILHAR a grande obra de Mozart, não apenas pq ele era fantástico, mas pq eu acredito que todas as
pessoas deveriam conhecer Mozart. As vezes as pessoas até iriam gostar, mas como não conhecem...

Essa elitização das coisas me enoja. Basta ver o que aconteceu com o Instagram esses dias.
Meu sonho é não conseguir ir dormir pq estão escutando Mozart alto, em vez de funk... pq funk
convenhamos, independe de classe social, é mal gosto puro e simples.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

19-04-2012 16:52

Talvez a filha do Olavo. Ela dá um caldo bom. Mas aguentar a doutrinna fanatica ultraconservadora dessa
familia nao vai fazer durar muito a relação.

#140

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
11.538
1436

Demented 

Membro

 Citando SLOTER 

Você curte Filosofia Espanhola e Olavo de Carvalho, nunca vai achar uma mulher que preste, mesmo.

Intel Core I7 2600k 3.4ghz Sandy Bridge == Mb Asus P8Z68 Deluxe == Radeon Hd 6970 2gb == 16 GB ddd3 Corsair
Vengeance == 2x HD Samsung 2 TB == Fonte Corsair 1200W

19-04-2012 16:53

e se rolar uma serenata com direito a Bolero de Ravel ? ae como que ficam as chances dele ?

#141

Skywalker 

Membro

 Citando Flower Power 

Coitado de você ! haoehhoe
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
4.012
1072

 Citando KodiaK 

....A mulher do pescoço para baixo era um angulo obtuso de mais de 200 graus. Porra se fosse uma
gordinha com chubby tits, mas não. A mulher era gorda com cintura mais larga que seringueira do amazonas
e não tinha peito.

19-04-2012 16:53

HAHA, desses a favela tá cheia...

Lamentável isso. Eu sempre soube que só tinha um amigo, conheço-o há sete anos, passamos cinco deles
o dia todo juntos, trabalhando, nos divertindo...

Mas de uns tempos pra cá, meio sem querer, alguma coisa aconteceu... O cara constituiu família e aos
poucos foi me abandonando e tal, sei que ainda posso contar com ele, mas tudo mudou muito. Acredito
hoje que eu seja de fato um lobo solitário e nessa posição pretendo ficar até de alguma forma mudar
minha vida drasticamente.

#142

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando Truman 

Essa necessidade de status, amigos e mimimis é um caso patológico dessa gente.

 Citando Truman 

Porque só uma pessoa com sérios problemas de formação pessoal é que acha que todos que estão à
nossa volta são seus amigos.

19-04-2012 16:58

Eu não heueuhe.

#143

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando origgin 

Vish, seria você um homossexual enrustido tentando enganar a si mesmo criando um tópico, mas
dispensando as oportunidades?

19-04-2012 17:04

Dificilmente você encontra uma mina que tem bons gostos, a unica que encontrei era ruim de sexo... de
que adianta?

#144

itsmeMario 

Membro
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Namorei por 2 anos uma mina BURRA, totalmente burra, não eram os melhores assuntos mas na hora de
foder, era boa...

Lembro no primeiro ano de namoro a mina queria fazer um jantar (olha as ideias) pra comemorar a porra
toda, eu nem queria nada disso pq acho que é uma coisa muito simples pra comemorar, bodas de papel
higienico.

Ela organizou a parada toda, chamou os pais, minha família, eu tava com o cu na mão pensando que a
mina ia pedir pra casar e eu ia falar que não muito na boa, ela logo ia passar vergonha e isso ia me gerar
um transtorno filho da puta.

Jantar rolando a galera comendo, um filho da puta fala algo como Polinésia Francesa e ela tava comendo
olhou e disse: Me da aqui a maionese... Ela entendeu alguém falando maionese, concordo era um namoro
ridículo em cultura, intelectualidade e coisas de " bom gosto " mas era um namoro legal, nunca ri tanto
como ria com as coisas idiotas que a mina achava ser totalmente corretas.

Pare de procurar mulheres com os gostos parecidos com os seus, você não vai achar... hoje eu namoro e
acho até legal, mais minha namorada não jogar bf3 nem dota asoehaoehaosheosaheoasehosah

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long] for you.
Oct 2007
3.869
1100

Forfeit.

 Citando KaZu
Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...

19-04-2012 17:05

Então peça desculpas pra @Flower Power , convide-a pra um cinema e no fim do filme diga baixinho no
ouvido dela "Rosas são vermelhas, violetas são azuis, vamos comer um churrasquinho e dar uns
beijinhos".

#145

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando Romare Bearden 

Eu não heueuhe.

19-04-2012 17:06

E uma noite em casa embalada por Tocata e Fuga (pois sou violento). ?

#146

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
3.389
48

NovoRei 
Membro

 Citando Skywalker 
e se rolar uma serenata com direito a Bolero de Ravel ? ae como que ficam as chances dele ?
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Unicamp/FEM : Faculdade de Engenharia Mecatronica

19-04-2012 17:07

A quantidade de looser por post nesse tópico tá absurda, i'm out of here

#147

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.626
1843

johnnie walker 

Membro

Fortes fortuna adiuvat

Flower Power e tomsa2.

19-04-2012 17:13

Diga-nos que vc possui parte acionária nesta instituição ou não tem muito do que vangloriar perante aos
demais.

Grato!

#148

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dark Origin
Feb 2011
4.051
2286

burk 

Membro

 Citando johnnie-walker 

A quantidade de looser por post nesse tópico tá absurda, i'm out of here

19-04-2012 17:14

Se um dia um cara desses encontra um mulher é muito, pra ele encontra desse jeito é mais facil ganha na
mega sena

#149

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
11.879
541

Tilapia 

Membro

A espera

19-04-2012 17:15 #150

origgin  

Membro

 Citando johnnie-walker 

A quantidade de looser por post nesse tópico tá absurda, i'm out of here
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-- Tema claro
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