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Printable View

Hawkalpin
É tanta "raiva" que na próxima encarnação o Truman vai nascer menina. :coolface:

Se toda essa generalização e análise das falcatruas femininas são cicatrizes de paixões mal resolvidas, a vida dele dá pra fazer uns 5 CDs de música sertaneja
e um DVD ao vivo com as melhores.

CloneD***
Citação:

ahhaaahahahahahahahahaha! :D :D

Freak4Speed
Citação:

Caralho hahahaha 
Truman, qq fizeram contigo bicho? Que mulher foi essa que colocou tanto ódio no seu coraçãozinho?? :D

Ps: acho que vou criar uma conta fake no facebook pra trollar umas conhecidas "feminazi" com esses textos do truman. O cara é um poeta e as minas com
muito tempo livre e vontade de fazer um discursinho bonito no facebook, vai dar liga!

Rampado
Faço amarração para o amor! me mande uma foto dela, uma foto sua e 500 reais que faço algo onde vcs permanecerão unidos para todo o sempre!

MarcosHenrique
Sabe o que aconteceu?

Mulher não gosta de cara "japonês".

M4rkoTereH
Ela gostava de voce pq fazia jogo duro . nao dava ideia para ela .. ai, alem de levar pra sair ainda grudou no pe .... 

Mulher gosta de homem cachorrão ... se voce nao da a minima apos o encontro talvez ela estivesse ainda te procurando ..
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Citando Hawkalpin 
Se toda essa generalização e análise das falcatruas femininas são cicatrizes de paixões mal resolvidas, a vida dele dá pra fazer uns 5 CDs de
música sertaneja e um DVD ao vivo com as melhores.

Citando Truman 

Mas o que tem a oferecer 99,9% das mulheres, além de um par de seios ou um pastel de pelo? :rly:

Nada. :close:

Não tem seriedade, suor, idéia ou proposta.

Tudo que fazem pode ser facilmente descartado pela sua EXTREMA BANALIDADE, pela sua extrema NULIDADE.

Mas o que as mulheres fazem não passa de isopor com o nome dos amigos delas escrito de um lado, e banalidade egocêntrica e egóica de
outro.
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Por outro lado .. ela pode ter detestado ficar com vc, e so descobriu depois que pegou .. entao esquece .. se tem um bicho no mundo que quando cisma com
homem ninguem tira da cabeça é mulher velho ...

Herói
E as pics da mina, ja foram disponibilizadas?

Rotpar
Citação:

Citação:

Citação:

Consegui achar alguma coisa util no seu post.:yes:
Á,se existisse só meia verdinha,ou um quarto de verdinha...:coolface:
E da próxima só me quota quando for falar alguma coisa que tenha a ver com o meu post:fuuu:

Al-Muhajir
E o cara, já se achou?

Darktag
Manda ela se fuder.

Skywalker
Citação:

Correção: "Manda ela fuder com a galera do boteco. Libera geral pra eles." :coolface:

Clarck, Jos.
Citação:

Como o Onilink já falou, tem que pedir POR FAVOR.

Caso ela não queria mesmo assim é hora de você mandar essa:

- Tenho um tumor no cerebro meu, fica comigo mais uma vez, por favor!!!

Citando Truman 
E pode ser até legal ter amigos

Citando Truman 
Amizade é harmonia e compreensão. Não é imposição, MUITO MENOS COBRANÇA.

Citando Truman 
Alguns, por mais que vocês achem o contrário, jamais foram seus amigos de fato.

Citando Darktag 
Manda ela se fuder.

Citando Onilink 
Vou te contar um segredo, mas não espalha.

Diga pra ela:

"Vamos sair juntos, por favor".

100% de acerto até hoje. É mágico.
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Certeza que ela vai querer ficar com vc depois dessa.

Truman
Citação:

É engraçado, mas eu só tive uma experiência do tipo uma única vez. :rly:

A "mulher da vida" era fraca, caidaça, e ainda por cima, uma geladeira! Um terror, que rapidamente esqueci... :fuuu:

Mas, por incrível que pareça, nem antes disso, e nem depois, rolou interesse genuíno da minha parte nem por mulheres bonitas (a ponto de eu chegar junto
em uma). No máximo (e em raros momentos), curiosidade. Porque eu sempre fui indiferente à pessoas, costumes e tradições, e sempre fiz absoluta questão
de evitar as suas presenças, não o contrário, como vocês imaginam. :ban:

Sabiamente eu sempre desconfiei e sempre soube que muita coisa não tinha valor e me resguardei, pois minha mente ECLIPSOU qualquer empulhação que
essa gente nefasta tentasse lançar sobre mim. :yes:

Citação:

É difícil respeitar quem não se respeita. ;)

Nenhuma mulher significou alguma coisa em toda minha vida.

Pra isso acontecer, essa pessoa deveria ter tentado exercer alguma influência sobre mim.

Mas aí que tá: as mulheres se acham deusas do Olimpo mas, francamente, elas não tem motivação pra mudar a direção do voo de uma mosca. :close:

Citação:

É que certas pessoas não tem coragem de expor seus verdadeiros sentimentos porque se sentem intimidados em encará-los. :)

Ou porque eu fiz, disse ou pensei algo que eles gostariam de fazer, dizer ou pensar e, por raiva de SI MESMOS, eles vem pra cima de mim.

Entenda minha postura: eu sou completamente neutro com todo mundo. Mas digo certas coisas que incomodam esse esquema maluco de idolatria que rola
entre eles.

Ninguém gosta de ver que o rei está nu.

Os súditos principalmente. :coolface:

Citação:

Aqui na estante da cozinha, tem um pote de mel. Umas formiguinhas, daquelas bem pequenas, ficam passando de lá pra cá, tentando alcançar o dito cujo.
:coolface:

Na minha visão, as mulheres são que nem essas formigas: micro-nadas movidos por necessidades que não me dizem respeito.

A diferença é que as formigas tem uma função na Natureza e no Mundo.

O que essa gente tem de função na Vida? ;)

Nada.

Só sabem fazer birra de criança besta.

Portanto, elas que se estrebuchem pois são mais inúteis e desprezíveis que as formigas aqui da estante.

Citando Todeswunsch 
@Truman , vc já beijou uma mulher na sua vida?

Citando CloneD*** 
@Truman você já sofreu muito com mulheres? Me soou um pouco pessoais as suas divagações a respeito do uiniverso feminino. Apesar de
concordar com algumas coisas, o acho radical demais.

Citando Kardia 
Truman é foda, as vezes é bom um ponto de vista totalmente diferente, ajuda a ampliar o seu ponto de vista.

Citando Todeswunsch 
Mulheres e relacionamento: quando sua opinião não está no extremo oposto da opinião do Truman, significa que existe algo errado em vc.
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O Mal se alimenta do próprio Mal. :close:

Citação:

O problema é que eu tenho CONSCIÊNCIA. :spoiler:

Consciência de minha própria perenidade e que, neste grande relógio chamado Universo, todos temos a OPÇÃO de sermos meras peças, peças maiores,
importantes mas dentro do esquema...

Ou sermos nós mesmos.

Eu optei por ser eu mesmo, doa a quem doer.

Lamento, caras. É minha vida. :ban:

Citação:

Que ódio, meu filho? O que eu digo é a verdade dos fatos, pura e cristalina. :coolface:

Não tem nada de ódio e rancor nenhum, não. ;)

Todeswunsch
Citação:

Tá explicado. Sugiro que vá no psicologo e converse com ele sobre isso, porque seu problema é no minimo grave. Vc nega sua realidade, tem odio sem
motivo, delirios e o pior... acredita no que fala.

poluto
Ficar choramingando por causa de mulher é o cúmulo do absurdo, ainda mais por uma mulher que vc comeu só uma vez! Provavelmente vc não a comeu
direito ou ela só queria ter uma transa casual sem compromisso ou ambos.

PS.: Incrível o poder do Truman de estragar qualquer tópico!

Serotonina
Citação:

Citando Hawkalpin 
É tanta "raiva" que na próxima encarnação o Truman vai nascer menina. :coolface:

Se toda essa generalização e análise das falcatruas femininas são cicatrizes de paixões mal resolvidas, a vida dele dá pra fazer uns 5 CDs de
música sertaneja e um DVD ao vivo com as melhores.

Citando Freak4Speed 
Caralho hahahaha 
Truman, qq fizeram contigo bicho? Que mulher foi essa que colocou tanto ódio no seu coraçãozinho?? :D

Ps: acho que vou criar uma conta fake no facebook pra trollar umas conhecidas "feminazi" com esses textos do truman. O cara é um poeta e as
minas com muito tempo livre e vontade de fazer um discursinho bonito no facebook, vai dar liga!

Citando Truman 
É engraçado, mas eu só tive uma experiência do tipo uma única vez. :rly:

A "mulher da vida" era fraca, caidaça, e ainda por cima, uma geladeira! Um terror, que rapidamente esqueci... :fuuu:

Mas, por incrível que pareça, nem antes disso, e nem depois, rolou interesse genuíno da minha parte nem por mulheres bonitas (a ponto de eu
chegar junto em uma). No máximo (e em raros momentos), curiosidade. Porque eu sempre fui indiferente à pessoas, costumes e tradições, e
sempre fiz absoluta questão de evitar as suas presenças, não o contrário, como vocês imaginam. :ban:

Sabiamente eu sempre desconfiei e sempre soube que muita coisa não tinha valor e me resguardei, pois minha mente ECLIPSOU qualquer
empulhação que essa gente nefasta tentasse lançar sobre mim. :yes:

Citando Truman 
Nenhuma mulher significou alguma coisa em toda minha vida.
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:rly:

Vocês deveriam aprender a arte da conquista com o mestre Truman.
Toda vez que leio um post dele fico encantada ;)
Ele se faz de forte, machão, consciente, sincero, autoritário e o melhor de tudo: um HOMEM DE VERDADE :rolleyes:
Toda mulher fica caidinha por ele pq ele sabe exatamente como queremos ser tratadas (oi?) :no:

apenas uma brincadeira, Truman
Não me leve a mal senão me apaixono ainda mais, hauuauhauha :coolface:

itsmeMario
eu to com o @Truman tudo que ele falou pra mim faz total sentido e já me vi em 90% das situações.

wingman
ta bom, sabemos q vc nao eh mais bv, proximo topico!

rdgr
http://cdn.randomfunnypicture.com/pi...-girlology.png

The Voice
Citação:

Truman deve ser aqueles que tá lá lendo um texto, vê a palavra "vagina" escrita e já começa a dar risadinha:

"HIHIHIHI VAGINA HIHIHIHI" :coolface:

Pombo Doodle
Quem tem sorte é Sorteiro!

Deixa de ser bunda mole e para de corre atras da mulher..

Mulher odeia homem pegajoso e chato!...

A proposito, ela descobriu que vc é fraco! por isso nao te quer mais ahuahuauhua

Rodih
Citação:

Daqui a pouco a Hardmob vai mudar de nome para Gaydmob.. 

Entendam virgens, mulher é o que há.. Não importa que sejam problematicas, pentelhas, chatas.. Não há coisa melhor no mundo..

DVSV
Não sei o que esse doente mental do Truman ainda ta fazendo aqui na Hardmob,já tem o que campeão,umas 30x suspensão? :no:
O cara literalmente caga com todo tópico onde entra,e sempre aparece nego que acha que ele é "troll",concorda com uma frase do "wall of trash" e já sai
defendendo..
Na boa animal,cria um blog misoginista só teu e passa as 24Hrs do teu dia só postando mimimi que mulher não presta,que é lixo "parasita" da
humanidade,que merece morrer,enfim,deixa a hardmob em paz velho ;)
Boça_SP sim era troll de verdade e sinceramente,boteco tem mto mais a ganhar com um ban0 na tua conta e liberar o boça pra trollar aqui,vai ficar mto mais
engraçado e pelo menos diminui esse festival de mimimi "mulher não presta" que ta o boteco nos ultimos anos :no:
A situação aqui é tão rídicula que não pode postar mais fotos sensuais porém pode xingar a mãe de todo mundo de puta,virou GayMob total!

Edit:Só no boteco de hje mesmo que nego pega um nerd virgem de ~27 anos de classe alta que sofre de transtorno esquizóide(ai entende os posts dele),ñ
trabalha,é sustentado pelos pais e só posta lixo preconceituoso e repleto de ódio sem nenhuma graça em mito,antigamente um cara assim era trollado
hard(papaipapudo) :no:

E Truman,tudo isso que tu afirma das mulheres vale pra tua mãe tb,ok?

Citando Truman 
É engraçado, mas eu só tive uma experiência do tipo uma única vez. :rly:

Citando itsmeMario 
eu to com o @Truman tudo que ele falou pra mim faz total sentido e já me vi em 90% das situações.
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Jesus-420
Citação:

420 verdinhas! Boooooa :D :yes:

Jesus-420
Não jogue perola aos porcos, jogue lavagem, eles preferem assim.
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Citando regular king 
se vc fosse o cara mesmo (tipo eu e mais alguns poucos), ela te chamaria direto pro fight na casa dela ou te agarraria na balada.
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