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Amigo, TALVEZ você ache algo em algum evento de alguma faculdade de música.

Lembro que quando fui fiscal de vestibular da prova do instituto de artes da unesp tinham VÁRIAS
gatinhas. E o vestiba da primeira fase eram ler partituras, tocar piano e etc...

Se for de SP, o campus fica na barra funda. Se achar uma festa para ir me convida que estou curioso
para ver o papo dessas. A única que conversei veio de colégio de freira (uma delícia por sinal).

Voa sorte!

#151

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
1.032
62

brn 

Colaborador
hardMOB

19-04-2012 17:36 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

19-04-2012 17:42

mais fácil você começar a gostar de Catra e Michel Teló

#152

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
1.988
48

Latander 

Membro

Magus Mustang.
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19-04-2012 17:56

Eu não me furto a responder nenhuma pergunta. Todas já foram e são respondidas. Da próxima vez não

faça uma leitura seletiva. 

Nesse tópico que você se refere eu alertei (e isso antes do Megaupload sair do ar e os demais sites que
enriqueciam às custas dos otários deixar todos na mão) que o negócio não era vantajoso porque não
oferecia segurança (legal, inclusive) pra ninguém, que vendiam promessas e (por exemplo) anunciavam
que a parada não tinha limites e ainda assim queriam impor.

Por isso que eu buscava "alternativas" (e inclusive achei, de graça) pra que o inevitável não acontecesse, e

não deu outra, acabou acontecendo.  

Mas alguém me ouviu? Nããããããããão... 

É que eu sou um só, e temos que ter MUITO MAIS VOZES DE DISSONÂNCIA! 

Todo mundo é MUITO a favor, muito sorrisos, muita concordância.

A gente que é do contra precisa ir lá no espaço dos caras e meter-lhes o dedão na fuça e dizer: VÁ SE
FODER, SEU FILHO DA PUTA! TU TÁ FAZENDO MERDA, SEU BABACA DO CARALHO!

Não só por eles, mas por nós. 

Quanto à minha vida, é bastante simples: eu vivo pela minha retórica e nenhum dos meus discursos são
furados. E nem viciados pelas minhas experiências. 

Digo o que tenho que dizer, sem medo, sem rancores, sem máscaras.

Livre. 

Essa liberdade e desprendimento é algo que que vocês jamais tiveram...

E, percebe-se, jamais terão. 

#153

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando fmenah 

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. 

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?!

 Citando origgin 

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.
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Mas as mulheres são assim, elas não existem pra somar, e sim pra TOMAR. Que nem a farsa da religião,
que elas mesmas promovem.

Você acha que ele ia encontrar o quê num relacionamento desses?

A iluminação? 

É impressionante como as pessoas manipuladas e burras enxergam valores onde eles não existem.

Eu nunca apoiei nenhuma das loucuras que as mulheres e seus lacaios queriam me empurrar.

Pois sou contra qualquer forma de despotismo. 

Não é nenhuma surpresa seu "amigo" ter constituído "família". Mesmo as mulheres sendo o que eu digo
aqui, tá cheio de casais ou de homens infelizes e depressivos/enganados por aí.

Por aí você conclui que nem mesmo os homens tem vergonha na cara pra porra nenhuma. 

Os dois sexos vendem seus valores e matam seus potenciais. 

Portanto, são tudo merda. 

Última edição por Truman : 19-04-2012 às 18:02

19-04-2012 18:13

Cara, concordo plenamente com o título do tópico e te entendo. Também acho foda achar alguém com
gosto parecido com o meu. A única que encontrei, namorei por um bom tempo... mas também porque
combinávamos em outros aspectos. Além de preferência musical, que considero importante, busco alguém
com referências, interesses e visão de mundo parecidos. É muito bom quando sua companheira entende
do que você tá falando, ri disso e tem algo a dizer a respeito.

Contudo, apesar de não desistir da minha busca, tenho tentado levar cada vez menos em conta esse 'bom
gosto'. Percebi que dadas as dificuldades de encontrar alguém que preencha os famosos requisitos, é
menos doloroso e possível se dar bem considerando outros fatores em alguém que combine contigo.
Digamos que, depois de muito rodar, dou menos peso a essas 'exigências'. E isso é legal, porque quando
tu achar uma menina que 'bata', vai ter uma sensação boa e pensar: Opa! Desse mato pode sair coelho! 

#154

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

The Matrix has you.
Dec 2011
1.005
588

Mr. Anderson 

Membro

19-04-2012 18:24

Bom, eu moro numa cidade que é dividida em dois polos. Sertanejo e Funk. Nem preciso falar qual é a
minha opinião sobre tudo isso.

#155

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2012
25
4

kauemeissner 

Membro
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azeitonab.

19-04-2012 18:49

Se aparecessem duas mulheres ficticias com as qualidades exigidas, mas uma delas tinha a bunda grande
e não curtia mozart, mas a outra curtia mozart e era uma tabua. 

Qual das duas você ficaria?

Resposta 1: Você é homem, mas é fresquinho mimimi quero beijar minha propria imagem. (metrosexual
no minimo)
Resposta 2: Você só é viado.

#156

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
4.936
152

NoWay  

Membro

Sozinho um homem não é nada, nem corno ele pode ser.

19-04-2012 18:53

Eu pego as duas ao mesmo tempo.

Cara, Truman é o único usuário que eu faço questão de não ler nada do que ele escreve. Como eu
raramente vejo quem escreve o post eu começo a ler, vejo que é um monte de besteira, olho pra
esquerda, vejo que é do Truman e simplesmente pulo pro próximo post.

#157

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando NoWay 

Se aparecessem duas mulheres ficticias com as qualidades exigidas, mas uma delas tinha a bunda grande
e não curtia mozart, mas a outra curtia mozart e era uma tabua. 

Qual das duas você ficaria?

Resposta 1: Você é homem, mas é fresquinho mimimi quero beijar minha propria imagem. (metrosexual no
minimo)
Resposta 2: Você só é viado.

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

marcelo242.

19-04-2012 18:54

Queria encontrar a mulher que meteu 50 pares de guampa no Truman...para dar os parabéns!

#158

Registro:
CHCC

Feb 2011

Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB
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Mensagens:
Verdinhas:

7.941
3575

marcelo242, The Voice e Leo83.

19-04-2012 19:10

Quer achar mulher que gosta de música clássica/erudita? Vai num conservatório musical, universidade de
música, etc.

Achar é fácil, difícil é achar uma que goste disso E seja gata E seja parceira E seja fiel E seja divertida E
etc...

#159

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

19-04-2012 19:13

Isso não existe. Acho que o trauma do Truman não chegou a tanto, deve ser algo do tipo falar um eu te
amo pro par da festa junina da quinta série ou algo assim.

Mas na minha opinião, alguma ninfetinha da escola levou o truman pro banheiro e pediu pra ele tirar a
roupa e fechar os olhos, quando ele abriu, estava toda a turminha rindo dele. Isso explicaria essa repulsa
sem sentido que o mesmo tem pelas mulheres.

#160

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

=)
Apr 2009
2.982
575

dupotter 

Membro

 Citando Feijoeiro 

Queria encontrar a mulher que meteu 50 pares de guampa no Truman...para dar os parabéns!

Feijoeiro.

 Citando Kardia 

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

19-04-2012 19:37 #161

T-HeaD 

Membro

 Citando origgin 

Com todo respeito, vão se foderem o @Truman e todos aqueles que omitem os segredos dele. Desde que
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Nao vai chamar Datto coisa nenhuma garoto.

Cada um com os seus problemas.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2006
5.548
657

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

ferA_, oompaloompa, R@SpUTiN e mais 3.

19-04-2012 19:49

Não invoque as forças que não conhece, rapaz. Pode terminar dattado e passado pra trás pela sua não-
tão-namorada e tornar-se misógino.

#162

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.285
290

zaaks 

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

19-04-2012 19:52

se eu fosse menina d ebom gosto jamais me relcionaria com nerd tetudo q participa da nerdmob... quer
dizer hardmob

#163

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
3.330
689

Olokobicho 

Membro

19-04-2012 20:17

Pô cara, minha namorada gosta de todas essas paradas aí, tanto é que ela é cantora lírica.. entrou p/ o
conservatório de tatuí hoje já alguns semestres adiantado, canta em coro e gosta verdadeiramente de
música clássica, principalmente de peças de opera.

Mas a merda é que ela só gosta de mus. classica e um pouco de After Forever e Nightwish, acredite.. é um

#164

Phryx 

Membro
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SACO!!!!!!!

Abs.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
287
5

19-04-2012 20:24

Clique aqui para ver a imagem completa.

#165

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando origgin 

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.

Última edição por Overhaulin' : 19-04-2012 às 20:26

Flower Power, Forfeit,  tomsa2 e mais 7.

19-04-2012 20:30 #166

dominicals 

Membro

 Citando brn 

Voa sorte!
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é nóis que voa bruxão!
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

If you know what i mean...
May 2009
209
91

The Voice.

19-04-2012 20:32

Ficou puta revoltz por que ? 

Aguenta o topico po.

Você só vai encontrar uma menina com os mesmos gostos que você se você sair mais. Se você já sai
muito e ainda não encontrou, pode ter certeza que o problema está em VOCÊ

#167

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
670

Uranay  

Membro

 Citando Romare Bearden 

Você nem me conhece cara, fica na sua.

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

19-04-2012 20:35

uHAUHauhUAHuhauha

#168

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando Overhaulin' 
http://i.imgur.com/WSzPO.jpg

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

19-04-2012 20:42

AUSHUSAH, sabia que alguém ia fazer isso.

#169

Registro:
Daora a vida

Oct 2011

origgin  

Membro

 Citando Overhaulin' 
http://i.imgur.com/WSzPO.jpg
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AUSHUSAH, sabia que alguém ia fazer isso. [2]

Mensagens:
Verdinhas:

1.358
544

 Citando dominicals 

é nóis que voa bruxão!

19-04-2012 20:45

PÔ tio Over, Lembrei do avatar do Doctrine Dark...LOL

#170

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CHCC
Feb 2011
7.941
3575

Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB

Overhaulin'.

19-04-2012 20:47

Quote de segurança...

#171

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CHCC
Feb 2011
7.941
3575

Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB

 Citando Olokobicho 

se eu fosse menina...

19-04-2012 20:59

Se junte ao @Truman e formem um par

#172

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

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

Felipe 

Membro

 Citando origgin 

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.

 Citando DaTTo 

Nao vai chamar Datto coisa nenhuma garoto.

Cada um com os seus problemas.
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gostei de ver agora hein, nem ferveu 

Última edição por Felipe : 19-04-2012 às 21:01

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

19-04-2012 21:37

uma garota com bumbum bem redondinho esta de bom tamanho

#173

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2011
337
71

drsophos 

Membro

19-04-2012 22:07

Estudei em colégio de freira e posso te falar que isso não significa nada.. Tinha cada biscate q pqp ..

#174

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Edu Tunning Style!
Nov 2003
13.926
700

ferA_ 

Membro

 Citando brn 

Se achar uma festa para ir me convida que estou curioso para ver o papo dessas. A única que conversei
veio de colégio de freira (uma delícia por sinal).

19-04-2012 22:19

WTF?! Flauta Mágica TODA comiga?

Meldels...

#175

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
280
34

ghia 

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...
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