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Não há povo mais COVARDE que o brasileiro.

Esse é um povo nascido e criado pra ser BUNDA-MOLE! 

Bunda-mole e traíra.

Como é que se vai "revolucionar" alguma coisa quando a idéia da revolução precisa ser PRÉ-APROVADA
pelo fandom?

A merda é essa, o brasileiro só pensa em termos de "ação entre amigos"! Se todos os manos me apoiam,

então estou certo. 

Isso se chama AUTORITARISMO!

Você só pode fazer alguma revolução séria, de verdade, COMEÇANDO POR SI MESMO!

Se neguinho seguir, beleza.

Se não seguir, pau no cu dele e foda-se. 

A SUA PARTE você fez, o resto que fique onde está.

Mas não, todos querem "revolucionar" de algum modo. Só que a maior glória do ser humano deveria ser a
busca da Verdade.

Mas tirou-se a Verdade do lugar e colocou-se a propaganda ideológica.

Porque ninguém quer saber da Verdade.

#126

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Feigur 
Truman, já que o mundo que vc vive é uma merda, todo mundo é uma merda...e já que vc não faz porra
nenhuma, tem papis e mamis pagando tudo pra vc, sendo assim vc tem tempo pra ser um
revolucionáriozinho de merda (que por sinal, pior que aqueles merdas da USP, afinal de contas eles ainda
se socializam) e o único esforço que vc faz e sentar o cu na frente do PC pra vir aqui na HM falar uma
quantidade COLOSSAL DE MERDA, somado ao fato de vc não ter medo de nada:
vá morar na selva, vá viver sozinho como muitos optaram por fazer.
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Eu te incomodo com minhas idéias, com posturas e propostas. Incomodo apenas dizendo "não".

Já você tem medo de apanhar, de levar porrada da polícia, e inclusive de morrer.

Vocês vivem se cagando de medo. Pois bastou o Megaupload ser tirado do ar pra acontecer o quê?

Então, lamento, pois se ser "vitorioso" é isso, prefiro mil derrotas. 

Bla, bla, bla, morra. 

 Citando Feigur 
Sabe qual é seu problema maior, além de todos os outros que citei? É que vc é uma fraude, vc é um
bostinha que só FALA, FALA, FALA, FALA...cara, alegria de papagaio é falar!
Cuspindo na cara de quem Truman? Na cara de quem vc acha que vc cospe? E você acha que tem poder
sobre quem?! Só no seu mundinho imbecil vc acha que cospe na cara de alguém, que manda em alguém.
Acorda pra limpar essa sua bundinha lisa e suja...e veja que o único com a cara cheia de merda e catarro
aqui, é você! Pagava pra ver você arrumando um lixo de emprego, precisar muito dele e nego cagando na
tua cabeça.
A sua postura só mostra que você seria o TÍPICO CHEFE ESCROTO, O TÍPICO MEDROSINHO DE
MERDA, O TÍPICO EXCLUÍDO, O TÍPICO FILHINHO MIMADO LEITE COM PÊRA que se auto sabota com
essas teoriazinhas de merda que nem motivo de risos são. E se esconde atrás desse mimimi escroto.
Truman, volte pro buraco de onde você foi jogado...o mundo não precisa de seres como você, um ser
errado, torto, demente, desequilibrado e burro, isso mesmo! VOCE É BURRO, e com o tempo vai descobrir
pq.
Vc é o personagem mais desnecessário, mais imbecil e mais patético que já vi na minha vida. Tira essa
luva, capa e máscara e volte a viver sua vidinha medíocre normalmente, antes que seja tarde demais.
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Então, eu ví mas sempre tenho "um pé atras" com essas coisas.
anyway eu torço pelos caras do piratebay.

Sei que os artistas MERECEM seus ganhos, mas tem o outro lado.
Como dizia um amigo meu: "Playstation só foi o sucesso que foi por causa da pirataria".
Ele tem uma certa razão nisso.
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Registro:
Mensagens:
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Loading...
Jun 2002
6.587
149

Diego - Evil 
Membro

 Citando Todeswunsch 

Tá no link da noticia...

 Citando lavos 

...mas aqui na república das bananas quem acha que todo mundo é bom é o primeiro a se dar mal.
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ahhhh mlk...valeu!
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Jul 2011
751
115

Feigur 

Membro

 Citando Malandrovsky 

porra, é tão simples e vocês ainda dão atenção...

http://i.imgur.com/TCGgF.jpg

10-02-2012 15:00

bla bla bla a verdade dói né? 
Vira gente e de preferência homem.
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Jul 2011
751
115

Feigur 

Membro

 Citando Truman 

Bla, bla, bla, morra. 

10-02-2012 16:45

Truman posta seu facebook ae pra nois
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Registro:
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Dec 2008
2.988
304

Baba O'Riley 

Membro

 Citando Storm SCCP 

caraio por 60 milhões??
eu botava até no meu cu

10-02-2012 19:08

pra que? Ele nem deve ter facebook...
quem vai ser amigo desse ser?
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Jul 2011
751
115

Feigur 

Membro

 Citando Baba O'Riley 

Truman posta seu facebook ae pra nois
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referencias da minha conta antiga (porém novas referências ainda estão sendo postadas aqui) :
http://www.hardmob.com.br/threads/26...ijr?highlight=

10-02-2012 19:13

Truman owna geral. As vezes exagera, mas uma coisa ele tem razão: bastou fecharem o 
megaupload para todos ficarem de mimimi aqui...'aiiii não consigo mais baixar nada, qual é a dica?'

#132

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

capitalismo.

10-02-2012 19:25

kkkk massa demais!

#133

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

6,38% NO SEU TOBA DILMA!
Feb 2000
5.382
108

*Slicer* 

Membro

 Citando itsmeMario  
http://thepiratebay.se/legal aqui mora a parte boa e engraçada da coisa, olhem os emails...

Morrer como homem é o prêmio da guerra.

10-02-2012 20:15

Não apenas isso. Bastou o Megaupload ser derrubado pra vários sites saltarem fora. Sites que até ontem
eram tratados com admiração e silêncio cúmplice pelos antropóides anancéfalos que só se interessam em

baixar arquivos no porão de seus buracos de esgoto. 

Pra mim esses caras são todos um bando de viados enrustidos e, portanto, covardes e sem um pingo de

vergonha em suas fuças. 

Já o ser humano é um antropóide sem pelos. Ele tem todos os instintos de dominação, conquista e
repressão. E a molecada tem isso ainda bem pequenos.

#134

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando TechMaster 
Truman owna geral. As vezes exagera, mas uma coisa ele tem razão: bastou fecharem o 
megaupload para todos ficarem de mimimi aqui...'aiiii não consigo mais baixar nada, qual é a dica?'
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O que rola é que o valentão (aqui, representado pela máquina opressora do Estado) precisa se impor. E só

se impõem sobre os fracos. É uma ordem natural da Vida. 

Foda é que, a guisa de querermos proteger os "fracos", acabamos criando uma geração de COVARDES de
um lado e INTERESSEIROS de outro. 

Covardes que tem medo de tudo e que poderiam sair da merda se impondo. 

E interesseiros porque percebem que todo mundo é frouxo mesmo, daí partem pra denúncia e/ou punem

quem eles detestam. 

Por isso que muito moleque tem que levar porrada, senão cresce e vira petista! 

esf e the fixer.

10-02-2012 22:27

Hum, isso esclarece muita coisa, agora só nos resta saber se você ficou assim, por ter levado muita
porrada, ou por não ter apanhado.

#135

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2004
3.893
213

Frajola 

Membro

 Citando Truman 

Por isso que muito moleque tem que levar porrada, senão cresce e vira petista!

 Citando ReDGRounD 

Alcool causa dependencia num prazo mais longo e maconha nao provoca vício quimico, apenas
psicológico (nao fumo maconha mas bebo todo dia a mais de 10 anos e nucna viciei)

11-02-2012 12:05

Mais um tópico desvirtuado e estragado pelo Truman. Agradeçam à ele pelo fechamento.

#136

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

Truman.
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