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não. o "amor" não passa de um jogo de interesses e trocas.

e pra quem acha essa historia de amor ainda existe, recomendo ler os livros do Nessahan Alita.

Abraço!

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
4.757
41

Victordhuend :D 

Membro

Última edição por Victordhuend :D : 01-09-2011 às 7:52

LeftHandOfGod.

01-09-2011 7:49 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

01-09-2011 7:50

Acredito. 

Está virando uma viadagem isso aqui hein.

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
1.338
148

Petralha 

Suspenso

01-09-2011 7:53 #78

Joel Tobias 

Membro
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"Não sou adv do Truman"
Vejo sempre a galéris chamar este cara de troll, de louco, forever alone e o escambau. Mas eu sempre leio
as intervenções que ele faz por aqui, e pelo menos na minha opinião, se tem uma coisa que ele não é, é
idiota, ingênuo, estúpido ou burro.
Mas é compreensível as tentativas de desqualificação dos seus argumentos, justamente pelo que
representa as suas idéias do ponto de vista da sociedade, e ele sabe disso.
Eu acho que o conteúdo de seus posts, é um tanto quanto impactante e também um tanto mal
interpretado por muita gente que lê. O que ele faz, é nada mais do que, expressar as suas convicções de
mundo. Que é compartilhada total ou parcialmente, por quem as compreende.
Se vocês pelo menos tentarem levar a sério o que ele vem escrevendo, eu tenho certeza que haverá
algum grau de identificação com as suas idéias. Principalmente, que ele vem chamando atenção, é
justamente para a consciência verdadeira do que é ser: b.o.t.e.q.u.e.i.r.o, botequeiro, BOTEQUEIRO.
ironia...

wtf??? 

Para bom entendedor, meia palavra basta, mas eu disse até demais.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

sigilo
Dec 2002
346
37

 Citando Truman 

A sexualidade é algo inerente à natureza humana. Porém o sexo é só uma necessidade fisiológica como
dormir, comer, cagar.

Se você tem fome, vai lá e se satisfaz. Sem culpa, sem repressão, sem criminalizar quem quer que seja.

Eu não disse que mulheres não me atraem sexualmente nem que deixo de tocar uma. 

Porém chega uma hora que cansa só punhetar seu "sonho/fantasia" e fingir que não percebe que o outro
lado é o único favorecido nesse "interesse".

Que essa semente é 100% ilusão. E quem está regando essa ilusão? VOCÊ!

Não me atraem pessoas tão idiotas, tão burras, mas tão estúpidas, que desprezam tanto elas próprias que
plantam em si tantas idéias babacas.

Mulheres ficam lá, andando feito baratas tontas, chapadas com sua própria imaginação, criando isso e
aquilo...

Pra justificar seus EGOS DO CARALHO!

Pode reparar, em 99% dos relacionamentos, a mulher é SEMPRE a parte mais imbecil, sempre o mais
perfeito e autêntico pedaço de inutilidade. 

É claro que todo homem quer BµCETA, CU, TETA, CHUPETINHA, gozar na boca da bruaca, fazer
espanhola, meter de 4, por trás, na orelha, no cu e gozar o mais que puder no fundo da bµceta da otária. 

Porém não adianta ter tudo isso mas fingir que não entende a verdadeira utilidade de um "romance", de
sedução, joguinhos, carinho, afeto, mimimi...

Eu já me desiludi. E ACABEI COM A ILUSÃO! 

Abri mão dessa sensação de segurança, de tudo está certo, de que tudo vai bem, que tudo dará certo, e
encarei a realidade: somos TODOS UNS MERDAS que sustentamos uma sociedade de MERDA!

E eu acho todo esse troço tão sem graça, tão banal e tão insignificante que nem me dou ao trabalho de
tentar nada.

Porque o prazer é o "looping" do ser humano, seu fator motivador que o aprisiona numa missão sem fim. 

Isso é uma merda porque nos desgastamos rapidamente, tudo fica repetitivo e não tem grandes mudanças. 

 

E eu mudei. 
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____________________________
Mineiro até o talo!
----------------------------

Truman.

01-09-2011 7:57

O duro e definir util no Boteco ...ele deveria ser banido, só isso. Aliás, já foi, a moderação e que esta
deixando quieto

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
9.237
275

toledo 

Membro

 Citando PirocaAssassina 

HM devia ter um limite de criacao de topico pro Lagosta - 1 topico por mes.

Se um Usuario criar mais do que 3 topicos inuteis por semana deveria receber um warning.

 Citando DUX 

Nego tem muita frescurinha aqui, falando de constituição ? Pelo amor estamos no Brasil, como já disse em
outro tópico, fui pro DP por racismo e sai de lá rindo ainda, e nego vem me falar de lei ?

01-09-2011 8:08 #80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
4.757
41

Victordhuend :D 

Membro

 Citando Truman 

A sexualidade é algo inerente à natureza humana. Porém o sexo é só uma necessidade fisiológica como
dormir, comer, cagar.

Se você tem fome, vai lá e se satisfaz. Sem culpa, sem repressão, sem criminalizar quem quer que seja.

Eu não disse que mulheres não me atraem sexualmente nem que deixo de tocar uma. 

Porém chega uma hora que cansa só punhetar seu "sonho/fantasia" e fingir que não percebe que o outro
lado é o único favorecido nesse "interesse".

Que essa semente é 100% ilusão. E quem está regando essa ilusão? VOCÊ!

Não me atraem pessoas tão idiotas, tão burras, mas tão estúpidas, que desprezam tanto elas próprias que
plantam em si tantas idéias babacas.

Mulheres ficam lá, andando feito baratas tontas, chapadas com sua própria imaginação, criando isso e
aquilo...

Pra justificar seus EGOS DO CARALHO!

Pode reparar, em 99% dos relacionamentos, a mulher é SEMPRE a parte mais imbecil, sempre o mais
perfeito e autêntico pedaço de inutilidade. 

É claro que todo homem quer BµCETA, CU, TETA, CHUPETINHA, gozar na boca da bruaca, fazer
espanhola, meter de 4, por trás, na orelha, no cu e gozar o mais que puder no fundo da bµceta da otária. 

Porém não adianta ter tudo isso mas fingir que não entende a verdadeira utilidade de um "romance", de
sedução, joguinhos, carinho, afeto, mimimi...
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boa! mandou a real pra todo mundo!!

galera enfiada até o pescoço na matrix de amor e o caralho a 4, acordem vai.

Eu já me desiludi. E ACABEI COM A ILUSÃO! 

Abri mão dessa sensação de segurança, de tudo está certo, de que tudo vai bem, que tudo dará certo, e
encarei a realidade: somos TODOS UNS MERDAS que sustentamos uma sociedade de MERDA!

E eu acho todo esse troço tão sem graça, tão banal e tão insignificante que nem me dou ao trabalho de
tentar nada.

Porque o prazer é o "looping" do ser humano, seu fator motivador que o aprisiona numa missão sem fim. 

Isso é uma merda porque nos desgastamos rapidamente, tudo fica repetitivo e não tem grandes mudanças. 

 

E eu mudei. 

Truman.

01-09-2011 8:30

 Resposta para os quotes abaixo...

#81

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
6.262
105

arquero 

Membro

 Citando fmenah 

Carinha namora vadia de balada que dá na primeira noite, depois toma chifre até nos pés e vem aqui de
mimimi "não existe amor"! 

Uns botam banca de 30k em POA e 40k em SP mas na verdade andam de busão e não tem grana nem
para dogão de 2 reais e se acham surpresos.

Outros são forever alone que tomam chá de e quando percebem estão mandando 2k para o "tratamento da
sogra" quando na verdade estão bancando o Ricadão.

E ainda tem aqueles que devem ter sido humilhados por mulheres por serem uns loosers que não querem
saber de porr@ nenhuma da vida e são bancados pela mami acabaram por pegar nojinho de mulher sendo
apenas questão de tempo sairem do armário.

E além do mais:

http://4.bp.blogspot.com/-CBk3vOQxB6...-the-troll.jpg

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile...171_2869_n.jpg

 Citando Victordhuend :D 

não. o "amor" não passa de um jogo de interesses e trocas.

e pra quem acha essa historia de amor ainda existe, recomendo ler os livros do Nessahan Alita.

Abraço!

 Citando Victordhuend :D 

boa! mandou a real pra todo mundo!!

galera enfiada até o pescoço na matrix de amor e o caralho a 4, acordem vai.
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Pérolas hardMOB: contesto, escrevido, falço, ilários, herotico, autruísmo, concertesa, ofenças, exqueço, aquicilas. Limite
atingido... 

01-09-2011 8:40

acreditava até q uma me fez desacreditar em todas, hoje nao consigo nutrir sentimentos por mulheres. só
vontade de meter msm

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pinxei e sai correndo...
Sep 2006
4.515
222

nunes_747 

Membro

“Visita Interiorem Terrae Rectificando que, Invenies Occultum Lapidem”

01-09-2011 9:20

Você pode viver com 1000 animais e ficar tranquilo, mas viva com 1 ser humano e você já está sujeito a
decepções e frustrações

Deus estava disposto a acabar com a humanidade há mais ou menos uns 2011 anos atrás, então se fez
homem para tirar a prova final. Em sua forma humana ele passou por todas as provações possíveis, foi
traído não por uma mulher, mas por 12 homens.

Cravado em um pedaço de madeira, no auge da sua dor, levantou a cabeça pro céu e disse: Pai, perdoa
eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Provou do que o amor é capaz.

"Os fracos julgam e desistem, enquanto os fortes compreendem e têm esperança. Depois da mais longa
noite surgirá o mais bela amanhecer. Espere-o"

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
424
5

apoej 
Membro

XtReMe ..

01-09-2011 9:30

Tu é um troll lagosta, ninguém vai levar você a sério. Perdeu o respeito, fodeu.

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

 Citando Lagosta 

já vi que boteco não é consultório psicológico...
sad but true
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01-09-2011 9:31

sai mais barato pagar uma puta do que arranjar um amor 

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2008
1.032
39

FUUU 

Membro

Truman.

01-09-2011 9:34

virar bolonhão começa sempre por esse lado, odiando o sexo oposto. Se vc não entende as mulheres, não
nos ofereça desculpinhas para sua incompetência.  Se vc prestasse um pouquinho mais atenção com a

#86

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

 Citando Truman 

Resumindo: mulheres são sórdidas e banais: não tem alma, não tem conteúdo, e só querem, tal como um

buraco negro, absorver e destruir tudo que encontram pela frente. 

Por isso, nivelam suas vidas por baixo, cada vez mais e mais baixo, visando acessar cada vez mais as

mentes insignificantes e empedradas dos medíocres. 

Eu não curto esse tipo de gente. Nunca corri e não me animo a correr atrás de mulher alguma. Porque,

sinceramente, alimentar a loucura de fracassados não é minha praia. 

Por isso, o melhor conselho que alguém poderia oferecer é este: sempre tenha relacionamentos superficiais
(e principalmente pratique o DESAPEGO, não somente de pessoas, mas de tudo que é material). Do
contrário, se passar do ponto, colocará em risco a sua alma. 

Por incrível que pareça, desde o começo eu já estava plena e totalmente convicto dessas situações. Já
sacava desde cedo as consequências disso tudo.

A verdade é que minha pobreza é minha fortaleza. Meu desapego a todas essas coisas me salvou da
sanha desavergonhada e sórdida do alheio.

Ao mesmo tempo, estou cada vez mais fomentando um processo de libertação de minha pessoa dessa
instituição falida chamada Brasil.

Eu acho que deveríamos iniciar um movimento coletivo de emancipação e nos tornarmos, definitivamente,
cidadãos sem um país.

Enquanto vocês ficam aí entrando na loucura dos outros, eu estou aqui, sozinho, porém em paz, alegre,
feliz e aproveitando a vida cada vez mais e melhor.

Mulheres? 

FAZ-ME RIR! 
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cabeça nas mulheres e não só com a pica, viria que a maioria delas querem só uma coisa, se sentirem
únicas. Se vc trata todas como piriguetes, pirainhas ou um comes qualquer, vai ser tratado da mesma
forma.

Última edição por Tevatron : 01-09-2011 às 9:37

01-09-2011 9:40

A não ser q vc case com uma mulher rica q te sustente... O que é FUCKING IMPOSSIBLE!

@Topic :

Eu acredito...

Mas é claro, se vc tiver 30k em POA ou 40k em SP ajuda muito mais 

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
832
29

Reczar 

Membro

 Citando FUUU 

sai mais barato pagar uma puta do que arranjar um amor 

Última edição por Reczar : 01-09-2011 às 9:41

 Citando Ricasso Jews 

Se fizerem remake do "A Link to the Past", eu compro dois nintendos 3ds, um pra jogar e outro pra enfiar no
meu cu

01-09-2011 10:14

Pois é.

Mas isso é pq aqui tem muito moleque tentando palpitar em assunto de homem. Aí saem essas pérolas de
sabedoria hardmobiana.

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando fmenah 

Carinha namora vadia de balada que dá na primeira noite, depois toma chifre até nos pés e vem aqui de
mimimi "não existe amor"! 

Uns botam banca de 30k em POA e 40k em SP mas na verdade andam de busão e não tem grana nem
para dogão de 2 reais e se acham surpresos.

Outros são forever alone que tomam chá de e quando percebem estão mandando 2k para o "tratamento da
sogra" quando na verdade estão bancando o Ricadão.

E ainda tem aqueles que devem ter sido humilhados por mulheres por serem uns loosers que não querem
saber de porr@ nenhuma da vida e são bancados pela mami acabaram por pegar nojinho de mulher sendo
apenas questão de tempo sairem do armário.
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@ Acredito e recomendo a todos. É ótimo 

01-09-2011 10:17

também recomendo  Mulher apaixonada por vc é tudo de bom 

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Pois é.

Mas isso é pq aqui tem muito moleque tentando palpitar em assunto de homem. Aí saem essas pérolas de
sabedoria hardmobiana.

@ Acredito e recomendo a todos. É ótimo 

01-09-2011 10:33 #90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro
Mensagem advertida

Última edição por Truman : 01-09-2011 às 10:45

01-09-2011 10:37

Quem gosta de romance e amor é viado...mulher gosta é de dinheiro...

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Lt.Freitas
Sep 2008
1.072
84

tony08 

Membro

Como já dizia o filósofo: Pimenta no prato dos outros é tempero...

Truman.

01-09-2011 10:47

Peraí: 40k por mês. Desconta 10k para viver o mês e sobra 30k. Dá pra pagar uma prima por dia ao custo
de 1k. Isso é que é amor!

#92

Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CHCC
Feb 2011
7.940
3573

01-09-2011 10:51

Ainda não ganho meus 30k por mês para lhe responder isto.

Spoiler: 

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

Oxi 
Membro

 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

01-09-2011 10:52

Spoiler: 

Clique aqui para ver a imagem completa.

Cade? Índice, introdução, conclusão, bibliografia? 

#94

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

Oxi 
Membro
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Última edição por Oxi : 01-09-2011 às 13:32

Feijoeiro.

 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

01-09-2011 11:07

Você é um puto mesmo... Precisava quotar TUDO para dizer que esta grande?

BOTA O TEXTO EM SPOILER!

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
3.800
284

Sodoma & Gomorra 

Membro

 Citando Forfeit 
Ta apaixonado.

Tem limite de validade: 2 anos.

 Citando Oxi 
http://2.bp.blogspot.com/-MvTOWFd6V2...s1600/sssa.jpg

Cade? Índice, introdução, conclusão, bibliografia? 

- Um abraço
PS: Tem uma piroquinha aparecendo no meu avatar

01-09-2011 11:07

troll pacifico é foda..... enche o saco e nao tem graça nenhuma!

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
3.110
504

Boto® 

Membro

SEMANA ge.ek_girl na HM 
de 10/02/2011 à 18/02/2011

EU PARTICIPEI! 

01-09-2011 11:08 #97

E.T. GLUGLU 

Membro

 Citando tony08 
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uhaahau pre historico mas verdade

tanto q a primeira coisa q nós fazemos qdo saimos com uma mina é abrir a carteira e pagar tudo

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

Quem gosta de romance e amor é viado...mulher gosta é de dinheiro...

01-09-2011 13:00

Spoiler: 

Velho,tu não reparou que TUDO esse monte de lixo que vc afirma vale pra tua mãe também?O que vc
tem a falar a respeito?

O cara tem milhares de maneiras de expressar a opinião dele(É contra o casamento?Não acredita em
"amor"?Não gosta da sociedade?Who cares,é problema teu!),mas não bixo,vc tem que ofender até o
talo a metade da população mundial(e isso inclui a mãe,irmã,esposa,filha,namorada,etc de TODOS
usuários aqui) e possivelmente qualquer usuária(hm é um forum de acesso público se não percebeu!)

Mas pro pessoal aqui é só a "opinião dele",qualquer coisa que a moderação faz é "censura".. 
Essas regras aqui não servem pra absolutamente nada pelo jeito:
http://www.hardmob.com.br/threads/34...igat%C3%B3ria-!

Já que parece que não existe moderação mais aqui,sou a favor de liberar o boça_sp,o cara sim era
Troll de verdade,engraçado e o principal,não ofendia deus e o mundo em cada post dele 

#98

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
5.741
302

DVSV 

Membro

Última edição por DVSV : 01-09-2011 às 16:35

01-09-2011 13:12 #99

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3277

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando fmenah 

Carinha namora vadia de balada que dá na primeira noite, depois toma chifre até nos pés e vem aqui de
mimimi "não existe amor"! 

Uns botam banca de 30k em POA e 40k em SP mas na verdade andam de busão e não tem grana nem
para dogão de 2 reais e se acham surpresos.

Outros são forever alone que tomam chá de e quando percebem estão mandando 2k para o "tratamento da
sogra" quando na verdade estão bancando o Ricadão.

E ainda tem aqueles que devem ter sido humilhados por mulheres por serem uns loosers que não querem
saber de porr@ nenhuma da vida e são bancados pela mami acabaram por pegar nojinho de mulher sendo
apenas questão de tempo sairem do armário.

E além do mais:

http://4.bp.blogspot.com/-CBk3vOQxB6...-the-troll.jpg
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

E outros simplesmente gostam de pagar de fodões comedores na internet, sendo que na vida real se
parecem com isso:

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile...171_2869_n.jpg

01-09-2011 13:17

ainda acredito ser mais fácil o lagosta me sustentar ganhando seus 40k do que eu arranjar um amor 

#100

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2008
1.032
39

FUUU 

Membro

 Citando Reczar 

A não ser q vc case com uma mulher rica q te sustente... O que é FUCKING IMPOSSIBLE!

@Topic :

Eu acredito...

Mas é claro, se vc tiver 30k em POA ou 40k em SP ajuda muito mais 

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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