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The Voice 

Membro

 Citando Truman 

Os homens cada vez mais perdendo a masculinidade

Rotpar.

01-05-2012 15:27 # Publicidade

hardMOB
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01-05-2012 16:09

Não, você não é.

 Serio, cara? Se você desse uma olhada pela janela desse seu mundo á parte, em que você é unico e
"o escolhido", talvez você percebesse que TODO mundo já sabe dessa "grande revelação" que você tem a
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Rotpar 

Membro

 Citando Truman 

Já eu sou único

 Citando Truman 

Eu já sabia de tudo isso muito
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nos fazer. Claro que não nesse nível de generalização que você sugere, mas todos sabem disso. Quem se
submete, faz isso sabendo desse "grande segredo". A diferença é que você cria um grande "hype" em
cima disso, como se fosse uma "grande conspiração". Sabia que não é preciso virar um lunático para não
viver como um capacho? Mas você deve ter optado pelo mas fácil, talvez por já ter predisposição para tal
(capacho ou/e lunático). O assunto é interessante, e se o OP fosse qualquer outro, talvez o tópico tivesse
algum futuro.
Se alguém discorda de você, ele é um merdinha; Se alguém posta que concorda com você, o outro que
discorda também é um merdinha. Tentar discutir com quem está interessado que é bom nada, não é
senhor @Truman ?
Nenhum post/tópico seu tem como objetivo a discussão, só a autopromoção(ou depreciação ). Todos são
uns merdinhas, e você o "iluminado", "portador da verdade universal". "Mas nãããããão, eu sou unico, não
ligo para que os outros pensam de mim!"
Chega, to só lendo. Só volto a postar nessa porra quando houver algum tipo de discussão.

Última edição por Rotpar : 01-05-2012 às 16:15

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

01-05-2012 16:35

Com tudo isso você quer dizer que não gosta de mulher, ou gosta mas nenhuma quer dar pra você?

Cara, você tá com um discurso muito parecido com o daquele zé ruela que foi preso outro dia, que tinha
um site que pregava, entre outros ódios, o ódio à mulher.

Nunca fui capacho de mulher nenhuma, vivo muito bem com a minha, e sinceramente, sou muito mais um
mundo comandado por elas do que por nós.

Não entendo esse medinho de mulheres que "homens" como você tem. Não se garante, e quer que elas
sejam submissas pelo sistema pra poderem se sentir mais machos do que nunca foram ou serão.

Procure uma igreja ou vá se tratar.
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Velho de HM...
Jan 2001
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Soro 

Membro

 Citando Truman 

É muita bondade sua elevar-me a tal categoria. Mas eu não preciso desesperadamente dessa válvula de
escape pois não estou sob pressão (ou influência) de mulher nenhuma. Portanto, ainda continuo achando

que elas são tudo gente morta que só produz podridão.  Peidemos, pois! 

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

Rotpar.
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01-05-2012 18:15

Eu acho que vocês se esforçam para serem imbecis. 

Porra, vá se foder, mano! Tira a cabeça do cu e pensa! 

Como você quer imaginar uma sociedade ideal em que a mesma seja composta em sua maioria por um
bando de doentes mentais, canalhas, ladrões, hipócritas, ignorantes, parasitas e pesos-mortos que não

acrescentam merda nenhuma e cujo objetivo de vida é espalhar o próprio câncer? 

Quem acredita na mais remota possibilidade de uma "sociedade ideal" da qual as mulheres e seus lacaios
façam parte é um idiota e merece meu completo e total desprezo. 

Não há Vida quando você acredita no que os outros dizem que é o correto, que você deve seguir essa ou
aquela programação, apenas porque essas pessoas (e informações) foram repassadas como sendo
"idôneas".

Quem lhes deu essa idoneidade? Quem lhes deu o direito de falar por nós, de pensar por nós, de concluir

por nós? 

Que tipo de meio de comunicação é esse que passa uma informação como sendo verdade, sendo que não
temos como confirmar essa verdade, a não ser pela concordância de todos?

Surge a manipulação que visa nos manter alheios dos processos ocultos.

A imagem que temos do mundo e das pessoas é sempre falsa. É um banho sem fim de mentiras, de
farsas e ilusões, mas tudo tão bem douradinho, tão bem arquitetado, que PARECE ser verdadeiro. 

Mas não é. Quase nunca é. 

Pois não experimentamos ou investigamos aquela informação. 

Ela veio até nós como sendo definitiva e NADA é definitivo. 
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Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando #PILANTRA# 

concordo e discordo de algumas coisas, depois leio com atenção os wall of text, mas tenho uma pergunta
ao @Truman 

baseado nessas idéias e discussões apresentadas no tópico, nas suas experiencias, e no que voce vê e
sente na sociedade tanto atualmente como historicamente, Como você imaginaria um mundo/sociedade que
ao menos chegue perto de um "ideal" para voce?

na sua visão como se comportariam os homens e mulheres e o modo como aconteceria essa interação em
uma sociedade imaginária livre de todo esse sistema de controle, essas mascaras, esses modelos de
comportamento impostos por modelos econômicos ou interesses inconscientes/conscientes de ambos os
gêneros sexuais.

sei que isso é algo muito complexo, mas descreva apenas alguns elementos ou fragmentos de como se
comportaria essa sociedade.

 Citando origgin 

Eu me abstenho disso, odeio exaltação de seres (seja ele membro do plano físico ou não). Pra mim são um
bando de merda e quem traça minha vida sou eu (por isso, aos 17, já tenho até mesmo passagem sem no
meu conceito existir uma quebra de valores). O mesmo vale para minha vida em geral, traço estereótipos
daquilo que poderá ganhar espaço na minha vida, e só, SÓ o que se demonstra enquadrado nesse ideal
consegue tal feito.
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Sempre há alguma ponta solta, algum detalhe ou algum rabicho ficou de fora. 

Mas não temos como ou mesmo queremos confirmar nada.

Daí achamos que há Credibilidade em tudo, só porque a maioria está dizendo que assim é. 

Não sabemos de quase nada, só o que nos disseram e, daí, ficamos nas mãos desses "detentores da
verdade" e deles dependemos.

Temos medo, muito medo, de colocar em xeque a informação que nos é passada pois isso seria contrariar
o status-quo da Família, Estado, Igreja.

Precisamos vencer esse medo e descobrir por nós mesmos o que vale a pena ou não.

Do contrário, perderemos nossa Liberdade de sermos nós mesmos. 

Eu estou sempre atento ao "canto da sereia" do apelo fácil, das respostas simples, da venda de facilidades,
indulgências, simpatias baratas e conversinhas moles que as massas seduzidas se deixam levar facilmente.

Você sempre sabe quando querem lhe seduzir. Sempre rola uma luzinha de aviso nessas horas, que é a

sua Consciência. 

O Grilo Falante sai berrando diante do perigo...

Mas você sabe diferenciar quando ele grita lhe alertando sobre o caminho certo?

E sabe seguir esse caminho, mesmo que todo mundo diga que você está errado, menos sua Consciência?

Aliás, você tem levado um papo com sua Consciência ultimamente?

O que ela diz? O que ela tem dito? 

Ninguém tem! Essa é a grande FARSA da democracia. 

Te dão a ILUSÃO de que você tem escolha, e VOCÊ NÃO TEM ESCOLHA NENHUMA! 

Ou você elege filho da puta ou ladrão, ou corrupto ou desgraçado, ou salafrário ou estelionatário...

PUTA QUE ME PARIU, MANO!

E OLHA QUANTOS MILHÕES E MILHÕES AINDA VÃO LÁ E VOTAM!!!

Essa é a maior de todas as pragas e a maior de todas as maldições de todo ser humano: o seu desespero
doentio de querer ter fé. 

Fé em símbolos, idéias, pessoas, mitos, situações, enfim, em qualquer coisa que esteja além dele. 

Porque a fé te dá a ilusão de CONTROLE. De que tudo, tudo, tudo, é planejado, arquitetado, articulado e
movido por "forças maiores".

 Citando origgin 

Ou você pode se tornar um vegetal e criticar a vida num fórum pela internet, pois não tem coragem de dar
um fim naquilo que julga tão indigno.

 Citando origgin 

Sim. EU TENHO!
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Não há "forças maiores". Nem menores. Nem deuses, homens, crenças, nada. É só o ser humano agindo
de maneira louca e doentia, achando que o Universo vai lhe responder...

E que, dessa forma, há algum tipo de controle dele.

Nunca houve e nem nunca haverá controle de nada sobre ninguém. 

Eu vivo minha realidade como quero que ela seja. 

Sem fugas.

Eu conheço, domino e subverto todas as coisas... em minha mente.

O que NÃO É FÁCIL!

Por isso estou MUITO MAIS APTO a lidar com tudo, com Razão, paciência e muita compreensão. 

Esse é um dos muitos motivos pelos quais nossa sociedade está a deixar as pessoas loucas: perceba o

seu, e o de todos, tremendo grau de dependência... dos outros. 

No seu caso é ainda pior pois as suas aspirações e desejos são direcionadas a uma criatura da qual você
não tem o MENOR grau de ingerência, do qual não muda absolutamente porra nenhuma de nada...

No entanto, ela deu a você a ILUSÃO de que era importante, de que era PARTICIPANTE dessa grande
aldeia humana...

Um dia (ou não) você vai acabar descobrindo que esse "sonho" nunca foi realizado, que desperdiçou a
vida correndo atrás de uma mentira, aí a frustração vai aparecer e terá que carregar isso pro resto da
vida.

Agora somem TODAS as frustrações, sendo que 99% delas são criadas pela própria Sociedade, e temos
uma população extremamente frustrada, ansiosa, nervosa, triste e arregaçada.

Que vive uma existência miserável de fodida.

Por isso que está tudo desabando. 

 Citando origgin 

Como disse acima, já faço isso e fui penalizado por essa merda de sociedade por querer ser justo. Nem
por isso desisti. Mas você parece não exprimir seus ideais. Isso é ser covarde. Com palavras você não
poderá ir muito longe a não ser que use-as pra atingir o núcleo.

 Citando Soro 

Com tudo isso você quer dizer que não gosta de mulher, ou gosta mas nenhuma quer dar pra você?

Cara, você tá com um discurso muito parecido com o daquele zé ruela que foi preso outro dia, que tinha
um site que pregava, entre outros ódios, o ódio à mulher.

Nunca fui capacho de mulher nenhuma, vivo muito bem com a minha, e sinceramente, sou muito mais um
mundo comandado por elas do que por nós.

Não entendo esse medinho de mulheres que "homens" como você tem. Não se garante, e quer que elas
sejam submissas pelo sistema pra poderem se sentir mais machos do que nunca foram ou serão.

Procure uma igreja ou vá se tratar.
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01-05-2012 19:14

Já leu Assim Falou Zaratustra, @Truman ? Já tentou encaixar o conceito de Übermensch nessas suas
idéias?
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Membro

vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

pReD@ToR.

01-05-2012 19:24

To achando que o truman eh um amigo de um amigo meu louco
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Pistola de Gatoo 

Membro

01-05-2012 19:32

VAmos supor que voce esteja correto...

Mesmo assim, o homem tem uma necessidade fisiologica que é o sexo.
Alem disso, tem uma necessidade psicologica de deixar herdeiros..descendentes...

Logo, por mais que voce possa estar certo, é impossível viver sem as mulheres.
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Membro
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#PILANTRA# 

Membro

 Citando Truman 

Eu acho que vocês se esforçam para serem imbecis. 

Porra, vá se foder, mano! Tira a cabeça do cu e pensa! 

Como você quer imaginar uma sociedade ideal em que a mesma seja composta em sua maioria por um
bando de doentes mentais, canalhas, ladrões, hipócritas, ignorantes, parasitas e pesos-mortos que não
acrescentam merda nenhuma e cujo objetivo de vida é espalhar o próprio câncer? 

Quem acredita na mais remota possibilidade de uma "sociedade ideal" da qual as mulheres e seus lacaios
façam parte é um idiota e merece meu completo e total desprezo.
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o assunto é até interessante, fiz uma pergunta pra entender melhor esse ponto de vista, e se você
conseguiria ter a profundidade pra conseguir ao menos imaginar o que seria uma "nova" sociedade
baseada nas suas idéias e percepções, pelo que vi no seu nível de resposta, ou não entendeu sequer o
proposito da minha pergunta ou é um tremendo de um troll otário e esquivo.

se você não tem sequer a capacidade de abstrair ou fazer um "brainstorm" para tentar imaginar ao menos
um rudimento de uma sociedade em que você não se sentiria tão marginalizado baseado nas suas próprias
suposições e preceitos, então esse tópico não tem o menor sentido e valor.

você não passa de mais um vazio, com idéias e conceitos superficiais revoltadinho com o sistema em
forum da interwebz champz...
sentá lá com os trocentos outros da sua espécie.

você não vale nem essa minha resposta, vira Homem e aprende a discutir com mais respeito e
inteligência.

[2GM] na VEIA
|Core i5 2500K@4.5Ghz|2x2GB Kinsgton@1600Mhz|Asus P8Z68-V PRO|
|MSI 560Ti Twin Frozr II/OC|2TB Seagate Raid-0|CM 212 Plus|T220 22"|7T 620W|

01-05-2012 20:46

Truman, vc precisa seriamente se tratar. Seu caso é grave.
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"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

01-05-2012 20:48

Não, não sei, já não consigo sintetizar o que você disse.

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.357
542

origgin  

Membro

 Citando Truman 

Mas você sabe diferenciar quando ele grita lhe alertando sobre o caminho certo?

 Citando Truman 

Aliás, você tem levado um papo com sua Consciência ultimamente?

O que ela diz? O que ela tem dito?
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Sim. Ela tem me dito pra me manter distante de todos. Tenho feito isso, mas encontrei uma suposta
víbora que vem me fazendo pensar em nós ao invés de eu. Agora minha consciência trabalha em sua
função e manda meu corpo produzir ocitocina, meu próprio organismo me destruindo. Meu corpo, meu
veneno. É triste essa realidade, mas ao mesmo tempo que é um veneno, é um alucinógeno, de
procedência 100% segura. Quando ganhar fim, vou passar pela fissura e vontade de manter ele ativo, mas
não estará lá. É disso que se tratam as mulheres? Sim.
Mas todo aquele passado não valera a pena?

Ah, claro que não, vou me prender no quarto e encher a cabeça do pessoal no fórum da minha
realidade, que pra mim, é absoluta.

Viu só. Pode pensar que não, mas te manipulei. Tinha certeza que você daria quote naquilo. Você não está
a salvo meu caro, por mais que se ache diferente, é humano. Viu uma caixa alta com uma proclamação e
pimba!, desce quote.

Exato. É uma bifurcação resultante no mesmo destino.

Por isso Adolf tem um lugar especial no meu coração.

Errado. Você é manipulado do Bê à Bá até seu decesso. Como diria Mano Brown: Sem massagem.

Consertando:

Não, você não está. Não insista nisso. Não adianta você ter a ferramenta e não saber usá-la. O que você
faz com seu conhecimento? Deposita em uma rede virtual e deixa refém do governo?

 Citando Truman 

Ninguém tem! Essa é a grande FARSA da democracia.

 Citando Truman 

Te dão a ILUSÃO de que você tem escolha, e VOCÊ NÃO TEM ESCOLHA NENHUMA!

 Citando Truman 

Ou você elege filho da puta ou ladrão, ou corrupto ou desgraçado, ou salafrário ou estelionatário...

PUTA QUE ME PARIU, MANO!

E OLHA QUANTOS MILHÕES E MILHÕES AINDA VÃO LÁ E VOTAM!!!

 Citando Truman 

Nunca houve e nem nunca haverá controle de nada sobre ninguém.

 Citando Truman 

Eu vivo minha realidade como quero que ela seja. 

Sem fugas.

Eu vivo minhas fugas como quero que elas sejam. 

Sem realidade.

 Citando Truman 

O que NÃO É FÁCIL!

Por isso estou MUITO MAIS APTO a lidar com tudo, com Razão, paciência e muita compreensão.
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No que você ajuda o planeta com isso? Me esqueci, sua função não é ajudar o planeta, afinal, você não
mudará este mundo contaminado.

Em resumo o que você faz é:

Criticar, criticar e criticar. Colocar tudo no fórum e FODA-SE. Sem grupos de ação, sem atitudes
impactantes. Sem nada. Apenas reclamar. Este é o sangue brasileiro* correndo na sua veia. Esta é sua
vida, e ela acaba um minuto por vez.

O motivo é simples: você é um solitário que não deve ter alcançado sucesso na vida. Se fosse um cara
bem resolvido não estaria reclamando, estaria tomando um vinho de uma vila tradicional da Itália, ao lado
de sua esposa nascida em Luxemburgo que carrega a mais bela carga genética para seus herdeiros mas
não passa de um interesseira, com os pés em cima de pele de urso Kermode admirando toda sua
esplêndida vista de sua própria ilha, esperando a ligação daquele seu amigo político corrupto querendo te
convidar pra sair. Talvez ele esteja com saudade de dar uma pimbada com sua mulher enquanto você
admira a coleção de carros do seu "amigo".

Qual foi a fase mais difícil de sua vida? Vai ter a mesma grandeza do momento que você olhar pra trás e
ver o rastro de merda que deixou?

Um homem precisa de feitos, está imposta na sua mente a idéia de progressão (sim, você foi manipulado
para tal). Mas isso é ruim? Vamos regredir?

Você quer que a humanidade mude, você sabe que é inviável porque você é fraco pra fazê-lo e sua
rebeldia não chegou a tal ponto. O que posso te dizer é para se conformar com isso ou dar um fim nisso.
Mas você não vai dar chance pra um garoto de 17 anos que ainda é virgem dizer o que você deve ou não
fazer por se tratar de um mirim.

Eu não sou a luz, mas será que você em alguma etapa da sua vida não começou errado? Por que não
contornar? Por que?

Se quiser dar continuidade à isso, peço-lhe apenas que me assegure que está lendo tudo que escrevo.

*Estou ciente que brasileiro não possui uma etnia definida, a aplicação foi restrita à expressão.

Serotonina e Rotpar.

01-05-2012 20:55

Nunca li. Acho um saco. 

Eu estou sempre certo. Pois tenho não apenas convicção em tudo que digo, como fortes evidências pra
suportar todas as minhas opiniões. 

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando flv 

Já leu Assim Falou Zaratustra, @Truman ? Já tentou encaixar o conceito de Übermensch nessas suas
idéias?

 Citando SpiderRJ 

VAmos supor que voce esteja correto...
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E se aqui no virtual já me atacam desse jeito, imagine como seria uma discussão dessas no real? 

Esse tipo de reação só comprova que TUDO o que eu digo tem no mínimo um belo fundo de verdade.

Porque ninguém se ofende com mentiras, certo? 

Até eu tenho essa necessidade, e lógico que se a oportunidade se apresentasse, cederia a ela sem

problemas. 

Apesar que não vejo ela ocorrendo pois sou alguém que se incomoda até de repetir o ritual de
cumprimentar os outros. Quanto mais investir em algo do qual já pesei todos os prós e contras e sei o
resultado com antecedência.

Eu acho simplesmente idiota e indigno de qualquer esforço imitar o que os outros são ou fazem. A minha
cabeça não é bitolada, oca, vazia e, desesperadamente "machona" pra que eu me preocupe em correr

atrás ou ficar bajulando as mulheres. 

Eu sou chato mesmo. Porém sou EXTREMAMENTE FÁCIL de agradar. Tenho padrões bastante acessíveis. O
foda é que ninguém se interessa em segui-los. 

Como você sabe que todo homem quer deixar filhos e ter a companhia de alguém, se tudo isso é apenas
fruto de um condicionamento ao qual você também foi submetido?

Toda carência é de origem psicológica. A maioria delas vem de problemas de auto-aceitação, solidão,
medo, e isso não se resolve somente com sexo (que sempre esteve acessível, basta arranjar uma
graninha) ou se unindo a outros infelizes que qualquer um percebe que vão te colocar ainda mais pra

baixo. 

 Citando SpiderRJ 

Mesmo assim, o homem tem uma necessidade fisiologica que é o sexo.
Alem disso, tem uma necessidade psicologica de deixar herdeiros..descendentes...

Logo, por mais que voce possa estar certo, é impossível viver sem as mulheres.

 Citando SpiderRJ 

Mesmo assim, o homem tem uma necessidade fisiologica que é o sexo.
Alem disso, tem uma necessidade psicologica de deixar herdeiros..descendentes...

Logo, por mais que voce possa estar certo, é impossível viver sem as mulheres.

01-05-2012 20:57

Pq vocês simplesmente não ignoram o Truman? Eu aprendi a fazer isso e poupo tanto tempo...

Quanto mais alimentarem os delírios do sujeito, mais baboseiras ele posta. Deixem ele falando sozinho, ele
deve se bastar já que se diz tão perfeito. Não entendo pq vem até aqui e posta aos meros mortais sua
sabedoria...

vai ver é Jesus Cristo...

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.796
1210

Flower Power  

Membro
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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

pReD@ToR.

01-05-2012 21:02

shhhhhh

É divertido ver ele tropeçar nas próprias idéias. Eu tomei um fora hoje, tô com o dia a toa mesmo. PUTZ,
fodeu, agora ele vai ver que to zuando ele e nem vai mais me responder.

Eu menti viu Truman, seu lindo. Caramba, tô me complicando, fodeu. Vô dormir, falou.

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.357
542

origgin  

Membro

 Citando Flower Power 

vai ver é Jesus Cristo...

 Citando Flower Power 

Quanto mais alimentarem os delírios do sujeito, mais baboseiras ele posta. Deixem ele falando sozinho, ele
deve se bastar já que se diz tão perfeito. Não entendo pq vem até aqui e posta aos meros mortais sua
sabedoria...

01-05-2012 21:03

Eu creio fortemente que a maioria aqui age como eu: está a ler tranquilamente algum tópico quando se
depara com o nick "Truman", dá uma scrollzadinha pra baixo e começa aquele post lunático e cheio de
emoticons. Aí é aquele RAGE violento no scroll até o próximo post, hahahaha.

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4058

pReD@ToR 

Membro

 Citando Flower Power 

Pq vocês simplesmente não ignoram o Truman? Eu aprendi a fazer isso e poupo tanto tempo...

Quanto mais alimentarem os delírios do sujeito, mais baboseiras ele posta. Deixem ele falando sozinho, ele
deve se bastar já que se diz tão perfeito. Não entendo pq vem até aqui e posta aos meros mortais sua
sabedoria...

vai ver é Jesus Cristo...

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.

01-05-2012 21:04 #115

Flower Power  

Membro
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Quer ver ele ficar puto? Vamos começar uma conversa paralela no tópico dele. 

Tá frio hoje ! E ai?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.796
1210

 Citando origgin 

shhhhhh

É divertido ver ele tropeçar nas próprias idéias. Eu tomei um fora hoje, tô com o dia a toa mesmo. PUTZ,
fodeu, agora ele vai ver que to zuando ele e nem vai mais me responder.

Eu menti viu Truman, seu lindo. Caramba, tô me complicando, fodeu. Vô dormir, falou.

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

01-05-2012 21:06

AHOE você também? Eu não leio tudo que ele posta...no melhor estilo:

Scroll na certa!

#116
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Mensagens:
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Sep 2002
5.796
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Flower Power  

Membro

 Citando pReD@ToR 

Eu creio fortemente que a maioria aqui age como eu: está a ler tranquilamente algum tópico quando se
depara com o nick "Truman", dá uma scrollzadinha pra baixo e começa aquele post lunático e cheio de
emoticons. Aí é aquele RAGE violento no scroll até o próximo post, hahahaha.

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
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We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

01-05-2012 21:19

Aqui tá frio demais, fui ali tomar um banho, mas PQP, o que foi aquilo?! Não esquentava nem ferrando.

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.357
542

origgin  

Membro

 Citando Flower Power 

Tá frio hoje ! E ai?

01-05-2012 21:24

CARALHO 

O Truman veio aqui e não respondeu minhas perguntas? achei que ele nem tinha voltado
@Truman @Truman @Truman @Truman @Truman @Truman @Truman @Truman responde ae mano, to
falando sério.. fidikenga

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pq faso iso ? ;/
Jul 2007
8.814
825

! romarinho 

Membro

you mad cause i'm stylin on you

01-05-2012 21:25

PF Responda

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pq faso iso ? ;/
Jul 2007
8.814
825

! romarinho 

Membro

 Citando ! hater 

@Truman você pode me responder umas perguntas pra me ajudar entender o tópico? btw parabens(?)
pelo esforço e dedicação no tópic.

Perguntas:

Cidade
Idade
Formação
Estado Civil dos pais
Peso e altura

é serio ta? se der responde, valeu

you mad cause i'm stylin on you

01-05-2012 21:26 #120
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Eu tentei com um Wall dizer isso e ele nem deu atenção, desista.Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.357
542

origgin  

Membro

 Citando ! hater 

O Truman veio aqui e não respondeu minhas perguntas? achei que ele nem tinha voltado @Truman
@Truman @Truman @Truman @Truman @Truman @Truman @Truman responde ae mano, to falando
sério.. fidikenga

01-05-2012 21:31

Não vai responder? Eu respondo por ele..

Cidade São Paulo
Idade 21~26
Formação Cursando Superior
Estado Civil dos pais Casados, talvez algum tenha morrido
Peso e altura Entre 1,68~179 - Mais de 75 kgs..

Vc deve ser um gordinho que nunca praticou nenhum esporte, nunca teve uma turma com bastante gente,
sempre foi dos caras inteligente da escola mas mesmo assim não se adptava.

Você até está certo na sua teoria, mas não tem por que perder tempo com isso. É um assunto que não
vai te levar a lugar nenhum, não é uma discussão saudavel.

seu boiolão

#121

Registro:
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pq faso iso ? ;/
Jul 2007
8.814
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! romarinho 

Membro

you mad cause i'm stylin on you

01-05-2012 21:32

aqui tb, 14º e caindo!! cabei de comer uma pizza tava boa hein

#122

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2002
5.167
138

#PILANTRA# 

Membro

 Citando origgin 

Aqui tá frio demais, fui ali tomar um banho, mas PQP, o que foi aquilo?! Não esquentava nem ferrando.

[2GM] na VEIA
|Core i5 2500K@4.5Ghz|2x2GB Kinsgton@1600Mhz|Asus P8Z68-V PRO|
|MSI 560Ti Twin Frozr II/OC|2TB Seagate Raid-0|CM 212 Plus|T220 22"|7T 620W|
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RESUMÃO RESUMÃO: QUEM É MELHOR, HOMEM OU MULHER?

Facil responder: mulheres nao conseguem cooperar nem trabalhar só com outras mulheres. Ou seja, junta
só mulher pra fazer algo juntas, e o circo pega fogo. 

Por isso, a prova definitiva da superiodade masculina seria simples:

Pega 1 submarino qualquer, tira uma fotografia dos homens que vao ficar la em baixo por 6 meses ANTES
de eles embarcarem...
Vao estar todos de cara fechada estranhando tudo. 

Depois de 6 meses...

Saem todos abraçados dizendo ter formado novos irmaos

Agora enxe um submarino de mulher somente, em rodizio cama quente (levantou deitou outra). 
Tira uma foto antes: todas se beijando fazendo pose mil graceijos

Fotos depois? Cai na real, esse submarino nunca mais vai ser achado !

kkkkk

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
1.443
395

[printer] 
Suspenso

01-05-2012 21:37

HAHA, de onde deduziu tão vagamente? Tem coisa que a ANATEL faz que ninguém acredita...

PS: Photoshop 

PS2: Playstation 2 

PS3: Pla... Ok, parei parei. O que quero saber é: Vai começar o stalking violento agora?
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Daora a vida
Oct 2011
1.357
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origgin  

Membro

 Citando ! hater 

Não vai responder? Eu respondo por ele..

01-05-2012 21:38

Pitça de que mano? Contaí pá nóis!

Adoro frio, vou ter que acordar cedão, isso que fode.

#125
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origgin  

Membro

 Citando #PILANTRA# 

aqui tb, 14º e caindo!! cabei de comer uma pizza tava boa hein
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