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 Citando Flower Power 

Pelo visto ele formou discípulos. 

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante
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brincadeira, japa!
eu entendo seu ponto de vista e em alguns casos eu até concordo, mais do q vc imagina

e boa música q escolheu pra começar o dia!

Mulher que SÓ curte música clássica deve ser uma merda e não deve ser muito difícil de achar. 

Imagina você fazendo aquele churrasco ouvindo Bach, é foda. Tem que rolar pelo menos um Os Monarcas

 

foda é achar uma mulher que curte música clássica, gaudéria, eletrônica, um metalzinho e de quebra um
trip-hop
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el gato negro
Dec 1999
18.410
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Chamar a atenção?

Poxa Raphok, quando uma linha de raciocínio destoa da sua isso é querer chamar a atenção?

 Citando Sr. Chow 

Até pode ser fácil achar uma gostosa com esses gostos, o problema é que ela não vai querer nada com ele
;P

Imagina como ele deve ser pessoalmente, cheio de frescuras, estilo Sheldon Cooper.

Última edição por RaPhoK : 20-04-2012 às 10:13

Código:
                                ___       ___  __       __ __
                               / _ \____ / _ \/ / ___  / /´_/
                              / _  / _ // ___/  \/ _ \/ _ <
                             /_/ \_\_,_|_/  /_/_/\___/_/ \_\   
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Truman 

Membro

 Citando dupotter 
Isso não existe. Acho que o trauma do Truman não chegou a tanto, deve ser algo do tipo falar um eu te
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Eu não tenho trauma nenhum, porque não sou igual a vocês. Nunca fui, em momento algum. 

Vocês dão relevância a alguma coisa espúria imposta por alguém ou mesmo alguma pessoa pra dar
sentido às suas vidas.

Eu não sou assim, pois primeiro, repudio qualquer forma de controle, qualquer empulhação que queiram
me impor.

A única importância que sempre dei foi à minha liberdade.

Se muito eu manifestei meu inconformismo com o que as mulheres são uma vez quando tinha entre 5-9
anos e cheguei a bater em uma que me incomodava (ou fez alguma coisa pra tanto).

Num passado bem distante até cheguei a fazer rápidas amizades (mas sem nenhum vínculo, porque nunca
fiz parte de patotinha alguma) com homens (e sempre rola um diálogo/relacionamento
honesto/sincero/genuíno e onde se pode extrair alguma coisa boa com pelo menos um deles), mas com
mulheres eu nunca quis nada mesmo.

Porque nenhuma tem/teria algo a me acrescentar e nenhuma toma partido de nada também, exceto
quando rola algum interesse escuso.

Apesar de sempre ter rolado indiferença da minha parte com o que vocês chamam de "Vida", eu encaro as
coisas no piloto automático mesmo, no sentido de não ter ambição ou vontade de fazer nada.

A idéia de ter qualquer relacionamento prolongado com os outros (ou fazer o que todos acham que deve
ser feito) sempre foi algo forçado pra mim, antinatural. Pois eu não me deixo guiar unicamente pelas
minhas emoções.

Se muito rolou alguma curiosidade, mas nunca iniciativa alguma da minha parte.

E hoje entendo exatamente o porquê não rola fazer parte de nada disto.

Mas eu não tenho rancor de ninguém. Pois a maldade corrói a si mesma.

Ela é que nem gasolina no incêndio. Aumenta, aumenta, até que finalmente consome o cara por dentro.

E é fácil apenas dar o start; você acende a ignição PISANDO NO EGO DO CAMARADA! 

Assim, com o tempo, ele iria se emputecendo mais e mais, mais e mais, MAIS E MAIS...

Até que ele se arrebenta de tanto ódio, de tanta insegurança e de tanta imbecilidade.

Sei lá, ele tem um derrame, um ataque cardíaco, ou um câncer, mas explode. 

Só que eu não gero um PINGO de pensamento negativo ou sentimento de ódio, rancor, mágoa, nada.

As pessoas mesmo tratam de se punirem, compreendeu?

As mulheres ousam achar que estão incutindo um SOFRIMENTO nas pessoas atacadas...

Quando quem está se fodendo são elas mesmas. 

SE EU ACREDITASSE que estava sendo afetado por qualquer motivo, aí sim eu me fodia. Mas já que SEI

Mensagens:
Verdinhas:

4.826
510

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.

http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
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que NADA que vem dessa gente me afeta. 

Cara!

Essa é a única lição de vida que eu posso deixar de legado pra vocês!

As coisas só existem porque você dá nome a elas.

RETIRE o nome, ou seja, RETIRE sua CONVICÇÃO sobre ela...

Tudo desaba feito um castelo de poeira. 

Pensa nisso, véio. Pensa nisso. 

Você deve usar certas situações na sua vida pra crescer como pessoa. 

Não apenas no sentido do conhecimento, da informação fria, técnica, mas buscar COMPREENDER o
PORQUÊ de fulaninho ou fulaninha agirem assim.

Tentar entender o que lhes dói tanto pra eles reagirem dessa maneira.

Esse é um PUTA APRENDIZADO DO CARALHO, pois uma vez que conhecemos a Psique dos outros...

Passamos a nos conhecer mais e mais! 

Não estou sendo piegas ou xarope, mas quando você busca conhecer o seu semelhante e depois a si
mesmo...

Você gera uma energia contemplativa PODEROSA.  

Porque nosso semelhante...

Somos nós.

Eu sou você. Você sou eu.

Somos todos uma coisa só, quebrada, partida, separada, desunida, defeituosa e sem sentido...

Mas todo mundo precisa de todo mundo.

Só que não dá pra salvar todos, cara. Não dá pra tirar da merda quem tá lá atrás. 

Então, melhore-se cada vez mais.

Aprimore-se POR DENTRO, principalmente PENSANDO na MOTIVAÇÃO ALHEIA!

Porque as pessoas são assim.

Automaticamente, você passa a pensar porque vOCÊ é assim.

Conseguindo isso, o medo que te plantaram no coração e na mente, começa a se desvanecer...

E sua Liberdade começa a surgir. 

 Citando Feijoeiro 

Queria encontrar a mulher que meteu 50 pares de guampa no Truman...para dar os parabéns!
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Última edição por Truman : 20-04-2012 às 14:07

20-04-2012 14:12

Tive que postar pq não dá pra acreditar o quanto Truman é demente, ele dá quote e fala algo que não
tem nenhum nexo com aquilo, e depois termina falando coisas que não tem sentido nem com o começo e
meio de sua dissertação.

dafuq
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Kvin 

Membro

 Citando MaçãEtílica 

dar o brioco nao faz mal a saude

20-04-2012 14:18

PENSA! PENSA, homem de Deus! PENSA! 
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Truman 

Membro

 Citando Kvin 

Tive que postar pq não dá pra acreditar o quanto Truman é demente, ele dá quote e fala algo que não tem
nenhum nexo com aquilo, e depois termina falando coisas que não tem sentido nem com o começo e meio
de sua dissertação.

dafuq

20-04-2012 14:42

Estou na história do HM para sempre, me deu quote sem escrever no minímo 5000 caracteres, sou um
campeão 
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PENSA! PENSA, homem de Deus! PENSA!
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 Citando MaçãEtílica 

dar o brioco nao faz mal a saude

20-04-2012 14:54

deveria ser o primeiro post.. hueahuhehue 
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FUUU 

Membro

 Citando Brs 

Se fosse escolher mulher baseado nos meus próprios gostos ficaria com a punheta...

20-04-2012 15:05

tu é tão irrelevante que nem o truman teve saco de escrever uma resposta
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 Citando Kvin 

Estou na história do HM para sempre, me deu quote sem escrever no minímo 5000 caracteres, sou um
campeão 

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

20-04-2012 15:09

Nossa, agora vou entrar em depressão
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 Citando Felipe 

tu é tão irrelevante que nem o truman teve saco de escrever uma resposta
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 Citando MaçãEtílica 

dar o brioco nao faz mal a saude

20-04-2012 15:17

EU SÓ QUERO ACHAR UMA QUE TOQUE MINHA FLAUTA IGUAL O KENNY G, O KENNY G NAO, O KENNY G
COM ECSTASY (creditos californication)

#210

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2007
4.700
187

Hugo SCI 
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INTER GRANDE DO SUL

20-04-2012 15:20

talvez truman é incapaz de se envolver com mulher e não sentir nada, daí ele prefere ficar nessa

pode ser que ele não sinta bem, como a maioria, de andar com uma mulher bonita do lado, que não sinta
falta de ter alguém se preocupando com ele, de dividir algumas experiências com outra pessoa, mas:
esporrar é necessidade animal, sei que o cara pode fazer isso com a mão, mas com mulher é, no mínimo,
diferente.
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 Citando Truman 

Num passado bem distante até cheguei a fazer rápidas amizades
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http://mundialmp3.blogspot.com - Reviews de CDs e bandas

Greko, The Voice, CloneD*** e mais 1.

20-04-2012 15:50

Olha, eu já vi pessoas muito, mas MUITO idiotas. Daquelas de você ter vontade de sentar porrada com

taco de golfe! 
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Truman 

Membro

 Citando graw 

talvez truman é incapaz de se envolver com mulher e não sentir nada, daí ele prefere ficar nessa

pode ser que ele não sinta bem, como a maioria, de andar com uma mulher bonita do lado, que não sinta
falta de ter alguém se preocupando com ele, de dividir algumas experiências com outra pessoa, mas:
esporrar é necessidade animal, sei que o cara pode fazer isso com a mão, mas com mulher é, no mínimo,
diferente.
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Mas as mulheres se superam nesse quesito! 

Não dá pra nutrir qualquer sentimento e manter qualquer interesse por alguém tão estúpido por tanto
tempo.

Eu não tenho o menor saco pra alimentar loucuras e devaneios, e é esse o preço que você paga pra se

relacionar com uma mulher. Se eu já bocejo pras minhas, imagina a dos outros! 

Posso até ser acomodado e egoísta, mas alguém conhece uma mulher que não seja?

Não é como se alguma delas se preocupasse ou corresse atrás de alguma coisa. Querem é tudo de mão

beijada, seguro ou que não as prejudique. 

E se não rola interesse genuíno por homem, Mozart ou coisa alguma (exceto materialismo e toda sorte de
demências)...

Não rola reciprocidade. 

E quero crer que, por mais inútil que eu seja, a minha função na vida não é a de ser descobridor de
pessoas.

Eu só quero viver em paz.

Quem quiser, que se revele. 

20-04-2012 16:17

Esse demente pega todo um genero e joga no mesmo saco.

Como se não houvessem homens acomodados e que querem tudo de mão beijada.

Se toda generalização é burra... adivinhe só, você é tão burro quanto as mulheres que você desdenha

tanto ! 

#214

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

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

Kvin.

20-04-2012 16:18 #215

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

wtf
Dec 2011
524
125

graw 

Membro

 Citando Truman 

Olha, eu já vi pessoas muito, mas MUITO idiotas. Daquelas de você ter vontade de sentar porrada com

taco de golfe! 

http://www.hardmob.com.br/members/flower+power.html
http://www.hardmob.com.br/members/flower+power.html
http://www.hardmob.com.br/members/Flower%20Power.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/flower+power.html
http://www.hardmob.com.br/members/kvin.html
http://www.hardmob.com.br/members/graw.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/graw.html


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-9.html[02/02/2013 12:10:42]

+- como já tinha escrito, tu não precisa nutrir nenhum sentimento nem ter nenhum interesse para comer
uma mulher.

e sim, essa sua descrição se aplica a algumas mulheres, talvez sejam poucas as que se encaixem em tudo
que você escreveu, mas algumas esbarram em algumas de suas descrições. Mas tem homem que também
é assim, então não dá para falar q isso é exclusividade de mulher. E mesmo sendo uma "conduta"
reprovada por você e alguns homens, por exemplo, tem cara que curte ficar bancando e financiando
mulher, se sente super bem com isso, deixa o cara ser feliz à moda dele então

Mas as mulheres se superam nesse quesito! 

Não dá pra nutrir qualquer sentimento e manter qualquer interesse por alguém tão estúpido por tanto
tempo.

Eu não tenho o menor saco pra alimentar loucuras e devaneios, e é esse o preço que você paga pra se

relacionar com uma mulher. Se eu já bocejo pras minhas, imagina a dos outros! 

Posso até ser acomodado e egoísta, mas alguém conhece uma mulher que não seja?

Não é como se alguma delas se preocupasse ou corresse atrás de alguma coisa. Querem é tudo de mão

beijada, seguro ou que não as prejudique. 

E se não rola interesse genuíno por homem, Mozart ou coisa alguma (exceto materialismo e toda sorte de
demências)...

Não rola reciprocidade. 

E quero crer que, por mais inútil que eu seja, a minha função na vida não é a de ser descobridor de
pessoas.

Eu só quero viver em paz.

Quem quiser, que se revele. 

20-04-2012 16:19

O que fazer ao ler esta frase? Transformar em assinatura? Ter pena? Rir? É a coisa mais nerd virgem que
eu já li na vida. Parabéns, Hardmob sempre me surpreendendo 

#216

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
2.772
714

Greko 

Membro

 Citando Truman 

Não dá pra nutrir qualquer sentimento e manter qualquer interesse por alguém tão estúpido por tanto
tempo.

20-04-2012 16:20

@Truman 
Falando sério, sem te zuar agora.. Com quantas pessoas você conversa diariamente? 
Conversas eu digo que não sejam coisas de trabalho, etc.

#217

Registro:
Mensagens:

Feb 2006
666

Releed 

Membro
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Verdinhas: 207

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

20-04-2012 16:23

Chega a ser engraçado pensar que a mãe desse infeliz teve o trabalho de colocar ESSE ABORTO DA
NATUREZA no mundo. Sofreu para botar no mundo, alimentou, dedicou boa parte da sua vida dando
atenção, alimentação, limpando a caquinha, dando educação, colocando comidinha no prato, arrumando
SUA sujeira, lavando SUA roupa, amando incondicionalmente (essa é guerreira, tenho de admitir), e ter
que que se deparar com TAMANHA ignorância, raciocínio de homem das CAVERNAS. Fico triste por sua
MÃE, sinceramente. Deve ser muito triste dar tanta dedicação e ter criado um FRACASSO de ser humano
como esse Truman.

Ps: Por essas e outras, que seu argumento é inválido. Criar um fracasso como você não deve ser nada
fácil. Nosso gênero é mais badass do que possa imaginar.

#218

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

Última edição por Flower Power : 20-04-2012 às 16:25

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

Forfeit,  pReD@ToR, Magus Mustang e mais 6.

20-04-2012 16:33

Hahaha, matou a pau.

#219

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro

 Citando Flower Power 

Chega a ser engraçado pensar que a mãe desse infeliz teve o trabalho de colocar ESSE ABORTO DA
NATUREZA no mundo. Sofreu para botar no mundo, alimentou, dedicou boa parte da sua vida dando
atenção, alimentação, limpando a caquinha, dando educação, colocando comidinha no prato, arrumando
SUA sujeira, lavando SUA roupa, amando incondicionalmente (essa é guerreira, tenho de admitir), e ter que
que se deparar com TAMANHA ignorância, raciocínio de homem das CAVERNAS. Fico triste por sua MÃE,
sinceramente. Deve ser muito triste dar tanta dedicação e ter criado um FRACASSO de ser humano como
esse Truman.

Ps: Por essas e outras, que seu argumento é inválido. Criar um fracasso como você não deve ser nada
fácil. Nosso gênero é mais badass do que possa imaginar.

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.

20-04-2012 16:36 #220

Mr. Anderson 
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Rapaiz... Ratinho! 

Aguardando resposta megatron abaixo:

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

The Matrix has you.
Dec 2011
1.005
588

Membro

20-04-2012 16:38

A diferença é que esses nunca terão metade da população disposta a satisfazer seus mimos, não é? 

Ser mentalmente (e fisicamente) indolente é característica de toda mulher. Como é que você vai exigir de
uma criatura que tem 200 pares de sapato no armário que entenda ou saiba apreciar algo mais complexo?
De alguém que não usa a imaginação pra algo mais e é sempre literal, que só se importa com o subjetivo?

Vocês não entendem que a vida das mulheres se resume a subterfúgios? 

Se elas dizem que gostam de alguma coisa, é por algum motivo que não o que elas pregam, como buscar
um relacionamento ou algum trouxa, massagear o ego, se sentirem melhor que as demais, e assim vai.

Por exemplo, alguém já viu uma mulher se dedicando com afinco em qualquer profissão? 

Não existe isso. 

E a maioria opta pelos empregos mais fáceis, não os que exigem maior esforço físico e mental (não porque
são incompetentes, mas porque não querem mesmo).

Mas é sempre assim, se exige que os homens sejam e façam tudo, mas as mulheres podem deixar de ser

tudo isso que tá tudo certo. 

#221

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Flower Power 

Como se não houvessem homens acomodados e que querem tudo de mão beijada.

20-04-2012 16:44 #222

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro

 Citando Truman 

A diferença é que esses nunca terão metade da população disposta a satisfazer seus mimos, não é? 

Ser mentalmente (e fisicamente) indolente é característica de toda mulher. Como é que você vai exigir de
uma criatura que tem 200 pares de sapato no armário que entenda ou saiba apreciar algo mais complexo?
De alguém que não usa a imaginação pra algo mais e é sempre literal, que só se importa com o subjetivo?

Vocês não entendem que a vida das mulheres se resume a subterfúgios? 

Se elas dizem que gostam de alguma coisa, é por algum motivo que não o que elas pregam, como buscar
um relacionamento ou algum trouxa, massagear o ego, se sentirem melhor que as demais, e assim vai.
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Pô, só dois emoticons?
Drácula de 31 não é mais o mesmo.

Por exemplo, alguém já viu uma mulher se dedicando com afinco em qualquer profissão? 

Não existe isso. 

E a maioria opta pelos empregos mais fáceis, não os que exigem maior esforço físico e mental (não porque
são incompetentes, mas porque não querem mesmo).

Mas é sempre assim, se exige que os homens sejam e façam tudo, mas as mulheres podem deixar de ser

tudo isso que tá tudo certo. 

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.

20-04-2012 16:49

E o pastel de pelo?

#223

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.766
817

Darktag 

Membro

 Citando Truman 

A diferença é que esses nunca terão metade da população disposta a satisfazer seus mimos, não é? 

Ser mentalmente (e fisicamente) indolente é característica de toda mulher. Como é que você vai exigir de
uma criatura que tem 200 pares de sapato no armário que entenda ou saiba apreciar algo mais complexo?
De alguém que não usa a imaginação pra algo mais e é sempre literal, que só se importa com o subjetivo?

Vocês não entendem que a vida das mulheres se resume a subterfúgios? 

Se elas dizem que gostam de alguma coisa, é por algum motivo que não o que elas pregam, como buscar
um relacionamento ou algum trouxa, massagear o ego, se sentirem melhor que as demais, e assim vai.

Por exemplo, alguém já viu uma mulher se dedicando com afinco em qualquer profissão? 

Não existe isso. 

E a maioria opta pelos empregos mais fáceis, não os que exigem maior esforço físico e mental (não porque
são incompetentes, mas porque não querem mesmo).

Mas é sempre assim, se exige que os homens sejam e façam tudo, mas as mulheres podem deixar de ser

tudo isso que tá tudo certo. 

Sou doador de sangue. Seja um você também 

20-04-2012 16:54 #224

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Flower Power 

Chega a ser engraçado pensar que a mãe desse infeliz teve o trabalho de colocar ESSE ABORTO DA
NATUREZA no mundo. Sofreu para botar no mundo, alimentou, dedicou boa parte da sua vida dando
atenção, alimentação, limpando a caquinha, dando educação, colocando comidinha no prato, arrumando
SUA sujeira, lavando SUA roupa, amando incondicionalmente (essa é guerreira, tenho de admitir), e ter que
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Ô meu Deus... Gente burra é essa merda...

Eu não fui criado só pela minha mãe, anarfa! 

Olha minha cara de preocupação, ó! 

que se deparar com TAMANHA ignorância, raciocínio de homem das CAVERNAS. Fico triste por sua MÃE,
sinceramente. Deve ser muito triste dar tanta dedicação e ter criado um FRACASSO de ser humano como
esse Truman.

Ps: Por essas e outras, que seu argumento é inválido. Criar um fracasso como você não deve ser nada
fácil. Nosso gênero é mais badass do que possa imaginar.

 Citando Mr. Anderson 

Rapaiz... Ratinho! 

Aguardando resposta megatron abaixo:

20-04-2012 16:56

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.

#225

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.993
946

SDF 

Membro

 Citando Truman 

Ser mentalmente (e fisicamente) indolente é característica de toda mulher. Como é que você vai exigir de
uma criatura que tem 200 pares de sapato no armário que entenda ou saiba apreciar algo mais complexo?
De alguém que não usa a imaginação pra algo mais e é sempre literal, que só se importa com o subjetivo?

"...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.
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