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Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4058

pReD@ToR 

Membro

 Citando tomsa2 

Truman vs. origgin, configuração mínima necessária:

- Processador Intel Core i5 2500K.
- 2x 4GB Memória RAM Kingston DDR3 1333 Mhz
- Placa-mãe Gigabyte GA-P61-USB3-B3
- HD Samsung 1TB.
- Placa de vídeo Nvidia Geforce GTX 550 TI
- Fonte Corsair 600W
- Gabinete Thermaltake V3 Black Edition.

Configuração recomendada:

Não recomendo

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.

03-05-2012 11:14 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

03-05-2012 11:43 #202

ser humano 

Membro

 Citando Moda Focka 

50 anos de idade postando no boteco = serious business
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oq mais tem pra fazer nessa idade? foda sou eu, cheio de disposiçao e fico nessa putaria
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:
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388
179

03-05-2012 12:12

Não sabia que tinha limite de idade pra postar no boteco. Vou verificar as regras 

#203

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.783
1555

Soro 

Membro

 Citando Moda Focka 

50 anos de idade postando no boteco = serious business

"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)

Baskiat, tomsa2, LadyA e mais 1.

03-05-2012 12:18

mimimimimi? mimimimi.. mimimimimimi
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Registro:
Mensagens:
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Jan 2012
1.234
388

Al-Muhajir 

Membro

Pero que sí, pero que no, yo no hablas español

03-05-2012 12:21 #205

Velho de HM...

Soro 

Membro

 Citando Truman 

Eu não sou virgem... Mas essa experiência aí já tem 10 anos e foi muito, mas muito insípida, assim como a
biscate que era uma droga e completamente amorfa... tanto que no mesmo dia eu esqueci.
Relacionamentos superficiais ou onde dá pra notar de imediato que não rola reciprocidade nenhuma e só
demência arrogante e parasítica da outra parte são brochantes...
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Seu troll é forte, e é claro que não deveria merecer atenção, mas estou começando a acreditar que você
realmente viva esse inferno que descreve.

Você tem todo o direito do mundo de não gostar de mulheres e até mesmo de não querer sexo. No
entanto você não deveria concluir que suas justificativas desvairadas são corretas e que o resto do mundo
está errado.

Deveria reconhecer que tem problemas e parar de culpar o mundo por ser como ele é.

Não adianta ficar esperando que as pessoas se moldem ao seu ideal, mesmo porque suas idéias são
confusas e perigosas.

Acho que seu caso só dá pra amenizar com remédios mesmo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2001
4.783
1555

"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)
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Daora a vida
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origgin  

Membro
Mensagem advertida

Última edição por origgin : 03-05-2012 às 12:33

LadyA.

03-05-2012 13:00

Se você já leu (e presumo que entendeu) o que as mulheres são, então porque insiste que eu devo fechar
aos olhos à tudo que sei?

Lógico que não é pra se revoltar e sair quebrando tudo por aí e nem pra deixar isso te consumir, pois aí
quem sai perdendo é você. 

Mas se você já sabe a putaria que está rolando e ainda assim toma parte dela, é porque não tem
CARÁTER!

Véio! Pense assim: o que foi que essa gente disse que MUDOU alguma coisa neste mundo?

#207

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando Orbytts 

Eu já o li. auhuhsusuhsauahua 
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O que elas disseram que ACRESCENTOU alguma idéia, algum valor ou qualquer coisa na vida de quem
quer que seja?

NADA! 

E a culpa não é só das mulheres, é de todo mundo que fica fazendo tietagem delas.

Pode ver, É TUDO PUTINHA VENDIDA! 

E mansos pra caramba.

Eu sou assim mesmo, e acabou. Não gostou? Não leia, vá embora e pronto. 

Mas antes, cale a boca e me chupe! VAMOS! FELE-ME! 

Pelo menos eu tenho justificativas. 

Já vocês não se aguentam e tem verdadeiros ataques! 

Se você discorda, argumente. Se não quer argumentar ou simplesmente concorda com o que eu digo,
pode ir embora também. 

A única maneira de me humilhar seria através de lógica, razão, e algum embasamento. Mas exigir isso dos
outros é impossível. 

 Citando origgin 

...

 Citando Soro 

Seu troll é forte, e é claro que não deveria merecer atenção, mas estou começando a acreditar que você
realmente viva esse inferno que descreve.

Você tem todo o direito do mundo de não gostar de mulheres e até mesmo de não querer sexo. No entanto
você não deveria concluir que suas justificativas desvairadas são corretas e que o resto do mundo está
errado.

Deveria reconhecer que tem problemas e parar de culpar o mundo por ser como ele é.

Não adianta ficar esperando que as pessoas se moldem ao seu ideal, mesmo porque suas idéias são
confusas e perigosas.

Acho que seu caso só dá pra amenizar com remédios mesmo.

03-05-2012 13:13

Sim, você é maluco. Isso justifica tudo.

#208

Registro:
Mensagens:

Velho de HM...
Jan 2001
4.783
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 Citando Truman 

Pelo menos eu tenho justificativas.
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Verdinhas: 1555

"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)

03-05-2012 13:15

Truman tem uma postura defensiva quando o assunto são as mulheres. Isso pode ter várias explicações
:fracassos na vida amorosa e insegurança são minhas maiores apostas. Não tem segurança e cria essa
barreira para evitar ser magoado / rejeitado pelo sexo oposto.

Devia fazer terapia. Aliás, o que não falta é users caricatos ultimamente na HM... psicólogos e psiquiatras
fariam um bom dinheiro aqui. 

Ps: mais um teste de scroll com sucesso !

#209

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.796
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

LadyA.

03-05-2012 13:26

Uma vez eu vi uma psicóloga falando que quando um homem apresenta esse tipo de comportamento
misógino, é pq ele passou por experiências ruins na mão das mulheres. Pode parecer bobagem mas deve
ser algo bastante complicado.

Mas conhecendo o Truman, ele vai usar um milhão de argumentos pra dizer que não é o caso dele, e que
as mulheres são feias, chatas e bobas porque são e pronto.

#210

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Flower Power 

Truman tem uma postura defensiva quando o assunto são as mulheres. Isso pode ter várias explicações
:fracassos na vida amorosa e insegurança são minhas maiores apostas. Não tem segurança e cria essa
barreira para evitar ser magoado / rejeitado pelo sexo oposto.

Devia fazer terapia. Aliás, o que não falta é users caricatos ultimamente na HM... psicólogos e psiquiatras
fariam um bom dinheiro aqui. 

Ps: mais um teste de scroll com sucesso !

Última edição por Overhaulin' : 03-05-2012 às 13:27

Flower Power e azeitonab.
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03-05-2012 13:26

e o que VOCÊ faz a respeito caro keyboard warrior? faz a gente ter que rolar o scrol com força? @Truman
vc é covarde, pois é detentor de todo o conhecimento, vc é o cavalheiro sem as vendas, o cara que nos
enxerga cruamente como somos. PORÉM, não faz absolutamente nada. " Ah mas essa merda nao tem
conserto, mimimi, buabua. " levanta esse traseiro e faça alguma coisa. ficar no chororo não faz bem a vc
nem a ninguem aqui. está errado? CONSERTE, bata de frente com toda merda que vc fala, ao inves de
ficar em guerrinha de quotes.
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Mensagens:
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ser humano 

Membro

 Citando Truman 

E a culpa não é só das mulheres, é de todo mundo que fica fazendo tietagem delas.

Pode ver, É TUDO PUTINHA VENDIDA! 

E mansos pra caramba.

ClapTrap.

03-05-2012 13:32 #212
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Sep 2002
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Flower Power  

Membro

 Citando Overhaulin' 
Uma vez eu vi uma psicóloga falando que quando um homem apresenta esse tipo de comportamento
misógino, é pq ele passou por experiências ruins na mão das mulheres. Pode parecer bobagem mas deve
ser algo bastante complicado.

Mas conhecendo o Truman, ele vai usar um milhão de argumentos pra dizer que não é o caso dele, e que
as mulheres são feias, chatas e bobas porque são e pronto.
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Eu nem consigo imaginar o que fizeram com ele para ter essa postura, mas deve ter sido bem traumático.
Ergueu um muro em torno de si mas na verdade é bastante carente de afeto. 

Homens tem essa bobagem de negar a necessidade de afeto, tolinhos ! A gente percebe 

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

03-05-2012 13:34

Mas a gente não pode dar esse mole pra vocês, pois se não vocês acham que somos frouxos. 

#213

Registro:
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Overhaulin' 
Membro

 Citando Flower Power 

Homens tem essa bobagem de negar a necessidade de afeto, tolinhos ! A gente percebe

03-05-2012 13:36

infelizmente tenho que concordar com a japa

#214
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el gato negro
Dec 1999
18.398
2654

RaPhoK 

Membro

 Citando Flower Power 

Eu nem consigo imaginar o que fizeram com ele para ter essa postura, mas deve ter sido bem traumático.
Ergueu um muro em torno de si mas na verdade é bastante carente de afeto. 

Homens tem essa bobagem de negar a necessidade de afeto, tolinhos ! A gente percebe 

Código:
                                ___       ___  __       __ __
                               / _ \____ / _ \/ / ___  / /´_/
                              / _  / _ // ___/  \/ _ \/ _ <
                             /_/ \_\_,_|_/  /_/_/\___/_/ \_\   
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Baskiat, tomsa2 e LadyA.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

03-05-2012 13:39

Mas é aí que mora o erro, pq vocês confundem demais isso. O problema é negar totalmente que
necessitam de afeto. De vez em quando faz bem externalizar esse tipo de coisa, não é para se tornar uma
pessoa totalmente dependente da outra e extremamente carente..tem que saber dosar. Digo que tem de
dar o braço a torcer as vezes. Homens tem o péssimo habito de não dizerem o que sentem, daí o péssimo
habito NOSSO de querer adivinhar o que vocês estão pensando! E vocês sabem muito bem o que acontece
quando NÓS tentamos adivinhar o que vocês pensam aheoahehoea
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Registro:
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Membro

 Citando Overhaulin' 

Mas a gente não pode dar esse mole pra vocês, pois se não vocês acham que somos frouxos. 

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

03-05-2012 13:46

Também acho que não é legal se fazer de durão o tempo todo pq no final das contas, ninguém ganha
nada com isso.

Mas eu particularmente acho mulher carente um porre; fico pensando "imagina então pra uma mulher ter
um homem com muito mimimi" -- deve ser um porre ao quadrado.
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Registro:
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Overhaulin' 
Membro

 Citando Flower Power 

Mas é aí que mora o erro, pq vocês confundem demais isso. O problema é negar totalmente que
necessitam de afeto. De vez em quando faz bem externalizar esse tipo de coisa, não é para se tornar uma
pessoal totalmente dependente da outra e extremamente carente..tem que saber dosar. Digo que tem de
dar o braço a torcer as vezes. Homens tem o péssimo habito de não dizerem o que sentem, daí o péssimo
habito NOSSO de querer adivinhar o que vocês estão pensando! E vocês sabem muito bem o que acontece
quando NÓS tentamos adivinhar o que vocês pensam aheoahehoea
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Então assim, não precisa bancar o Chuck Norris insensível full time, que não sente dor e nem tem medo
de nada. Mas também não pode sair dando piti caso a namorada use o adstringente 

03-05-2012 13:47

EXATO aheohe 

#218

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.796
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Overhaulin' 
Também acho que não é legal se fazer de durão o tempo todo pq no final das contas, ninguém ganha nada
com isso.

Mas eu particularmente acho mulher carente um porre; fico pensando "imagina então pra uma mulher ter
um homem com muito mimimi" -- deve ser um porre ao quadrado.

Então assim, não precisa bancar o Chuck Norris insensível full time, que não sente dor e nem tem medo de
nada. Mas também não pode sair dando piti caso a namorada use o adstringente 

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

03-05-2012 14:19

Não confundir mulher melosa, carinhosa, com mulher carente. No mais, sete dias do mês eu fico
extremamente carente e saio abraçando todo mundo e choro em qualquer comercial de margarina. Fico
extremamente afetuosa, coisa que no resto do mês é bem escasso, porque aprendi a ser mais prática.
Sempre fui chorona e taxada de frágil, depois da terapia fiquei mais ponderada, acredito eu. 

Homem carente é infinitamente pior que mulher. Nunca tive nenhuma pessoa assim, mas presenciei
alguns poucos episódios aleatórios e não foram bacanas. 

O autor do tópico na minha opinião não deve ter sofrido num relacionamento amoroso, pode ter vindo da
mãe também. Já li que quando um homem tem este tipo de comportamento é porque "criou" uma
aversão, desde pequeno, por algum motivo pontual, por atitudes da mãe e então desconta isso nas
mulheres no geral. 

Whatever, Truman procure ajuda.

#219

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Andressinha OE
Jun 2008
5.063
1574

LadyA 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Mas eu particularmente acho mulher carente um porre; fico pensando "imagina então pra uma mulher ter
um homem com muito mimimi" -- deve ser um porre ao quadrado.

origgin.
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03-05-2012 14:21

Era exatamente o q eu ia falar: esse truman ta com cara de ter sido produto da mae msm. Provavel q seja
uma mae MTO carente e q use de subterfugios tipo chantagem emocional, etc

E SE ele n for um otimo troll, ta na cara q n soube controlar e lidar com isso, ai se enclausurou.

Todo mundo sabe neh dur, qd vc tem familiares assim e/ou namoradas, a unica solucao eh a morte...

...deles. 

#220

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.214
4184

Baskiat 

Membro

 Citando Andressinha 

Não confundir mulher melosa, carinhosa, com mulher carente. No mais, sete dias do mês eu fico
extremamente carente e saio abraçando todo mundo e choro em qualquer comercial de margarina. Fico
extremamente afetuosa, coisa que no resto do mês é bem escasso, porque aprendi a ser mais prática.
Sempre fui chorona e taxada de frágil, depois da terapia fiquei mais ponderada, acredito eu. 

Homem carente é infinitamente pior que mulher. Nunca tive nenhuma pessoa assim, mas presenciei alguns
poucos episódios aleatórios e não foram bacanas. 

O autor do tópico na minha opinião não deve ter sofrido num relacionamento amoroso, pode ter vindo da
mãe também. Já li que quando um homem tem este tipo de comportamento é porque "criou" uma aversão,
desde pequeno, por algum motivo pontual, por atitudes da mãe e então desconta isso nas mulheres no
geral. 

Whatever, Truman procure ajuda.

Última edição por Baskiat : 03-05-2012 às 14:22

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

LadyA e ClapTrap.

03-05-2012 14:38 #221

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Andressinha 

Não confundir mulher melosa, carinhosa, com mulher carente. No mais, sete dias do mês eu fico
extremamente carente e saio abraçando todo mundo e choro em qualquer comercial de margarina. Fico
extremamente afetuosa, coisa que no resto do mês é bem escasso, porque aprendi a ser mais prática.
Sempre fui chorona e taxada de frágil, depois da terapia fiquei mais ponderada, acredito eu. 

Homem carente é infinitamente pior que mulher. Nunca tive nenhuma pessoa assim, mas presenciei alguns
poucos episódios aleatórios e não foram bacanas. 

O autor do tópico na minha opinião não deve ter sofrido num relacionamento amoroso, pode ter vindo da
mãe também. Já li que quando um homem tem este tipo de comportamento é porque "criou" uma aversão,
desde pequeno, por algum motivo pontual, por atitudes da mãe e então desconta isso nas mulheres no
geral. 

Whatever, Truman procure ajuda.

http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/Baskiat.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/ladya.html
http://www.hardmob.com.br/members/claptrap.html
http://www.hardmob.com.br/members/Overhaulin%27.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/overhaulin%27.html


[FilosofiaMOB] A natureza feminina

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/447341-filosofiamob-a-natureza-feminina-9.html[31/01/2013 23:42:32]

Com certeza.

Ser afetuosa, carinhosa e amorosa não tem nada a ver com ser melosa e pegajosa, argh. Nem se fosse a
Alessandra Ambrósio eu acho que suportaria 

Mas é que a mulher tende a ser mais melindrosa e exige mais atenção, muitas vezes por coisa boba.

E quanto a semaninha do mês em que vocês ficam com o humor alterado, quer prova de amor maior que
a gente ama vocês do que suportar chororô porque o sucrilhos acabou, por exemplo? hehehe

Engraçado é que não consigo te imaginar emotiva e carente, Andressinha. Você me parece mais aquelas
mulheres que o cara chega falando "mô mô, tá um beijinho" e vc fala "sai pra lá, seu mané" 

03-05-2012 14:41 #222

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.214
4184

Baskiat 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Com certeza.

Ser afetuosa, carinhosa e amorosa não tem nada a ver com ser melosa e pegajosa, argh. Nem se fosse a
Alessandra Ambrósio eu acho que suportaria 

Mas é que a mulher tende a ser mais melindrosa e exige mais atenção, muitas vezes por coisa boba.

E quanto a semaninha do mês em que vocês ficam com o humor alterado, quer prova de amor maior que a
gente ama vocês do que suportar chororô porque o sucrilhos acabou, por exemplo? hehehe

Engraçado é que não consigo te imaginar emotiva e carente, Andressinha. Você me parece mais aquelas
mulheres que o cara chega falando "mô mô, tá um beijinho" e vc fala "sai pra lá, seu mané" 
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"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

ABOBO e ganondorfan.

03-05-2012 14:42

Só não entendo porque do cara não poder ser assim e ter essa visão sobre as coisas. Não vejo hora
nenhuma ele querendo impor isso a vocês ou então ele querendo converter vocês a pensar igual ele. 

Na maioria das vezes, ele acrescenta o ponto de vista dele, da forma dele. Nesse mundo se você foge ao
padrão você é o errado, o tosco, o maluco, o carente. Eu enxergo mais como um estilo de vida diferente
da maioria padrão, não vejo nada de errado, se todos soubéssemos respeitar as diferenças e aceitar cada
pessoa da maneira que ela é ou gostaria de ser, sem tentar forçar a ela seguir um padrão aceito pela
sociedade, talvez teríamos um mundo mais igualitário, sem divisão de raça, castas, cidades ou whatever. 

A vida que cabe a você pode não caber a mim, o pensamento que para você é certo pode não ser o que
eu acho. Não vejo o Truman como uma pessoa tão problemática igual vocês veem não, prefiro mil vezes
sentar numa roda para discutir e ver o ponto de vista de uma pessoa que nem ele do que conversar com
aqueles bem sucedidos e exemplos de pessoas que a sociedade endeusa e poem em um pedestal para ser
seguido, porque disso, porque essas pessoas já são previsíveis, basta assistir TV e engolir a propaganda
social atual. Já um cara igual ao Truman tem uma linha pensamento muito mais complexa, muito menos
previsível e tem muito mais acrescentar numa discussão, se você concorda ou não é problema seu, mas
que o cara tem um linha de pensamento interessante ele tem. Tem muita verdade no que ele fala, talvez
algum extremismo. 

Acho que cabe a cada um respeitar a maneira do outro, se não toleram o que ele fala, coloque-o no ignore
list, não visite os tópicos dele. Agora querer fazer o cara aceitar que ele é errado, que ele é deficiente, que
ele é uma aberração já acho demais. 

Aceitem as diferenças, ninguém é obrigado a pensar e nem agir que nem você. Pensem nisto.

#223

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2011
891
382

growerml 
Membro

ABOBO.

03-05-2012 14:46

Ficou com ciúmes, Basketinho fofuchinho lindo do Over?

#224

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Baskiat 
http://en.memgenerator.pl/mem-image/...here-en-ffffff

Baskiat.
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Mas é quando você se acha protegido, forte e poderoso, que vem os abusos. 

E eu nunca fui inseguro. O problema talvez é que eu seja perfeccionista ao ponto de sempre repensar
todas as coisas, de não achar graça nelas a menos que elas me convençam da sua importância. O

perfeccionismo ou a sensibilidade sobre o que está errado é que levam à introversão. 

Mas nunca tive paciência de incorporar o perfil de cabaço.

Às vezes eu brinco aqui, mas porra meu! 

A vida das mulheres é uma merda e elas também. Só que elas espalham a loucura pra todo mundo, aí
com frequência você vê todo mundo triste e acuado (mas se convencendo que não), as panelinhas
dominam, vem não sei quem querer mandar, botar ordem...

Porra, eu até aceitaria fazer parte do mesmo jogo de vocês, se houvesse a mínima garantia de um
benefício ou retorno.

Mas eu não tenho paciência pra lidar com delírios de crianças (as mulheres são sempre "crianças grandes"

que querem tudo e não dão nada (ou dão 1% em troca) não. 

Não tenho! 

"Ah, mas veja bem". ..

Não dá. Vocês tem paciência com gente louca. Eu não tenho.

Olha, eu tenho quase 30 anos. Posso trocar uma idéia, tentar (tentar mesmo, porque eu acho tudo uma
merda e minha personalidade é parecida com a do Spock, é muito difícil me estimular) me divertir, mas eu
sei que não rola.

O mundo em que vivemos é um quintal. Mas quando o dono do quintal começa a favorecer os amigos,

começa a fazer zuação, você não se anima a brincar mais nele. 

A vida inteira eu sempre pensei: "o que é que eu tô fazendo aqui"? 

Bicho, eu parei de me importar um tiquinho que seja com tudo isso.

Mas em todo lugar que eu olho vejo vocês investindo caro em tudo e achando que tá tudo bom.

Ai, que maravilha! 

...

Meu, você é um idiota!

Muito ignorante, muito idiota! 

#225

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Uma vez eu vi uma psicóloga falando que quando um homem apresenta esse tipo de comportamento
misógino, é pq ele passou por experiências ruins na mão das mulheres. Pode parecer bobagem mas deve
ser algo bastante complicado.

Mas conhecendo o Truman, ele vai usar um milhão de argumentos pra dizer que não é o caso dele, e que
as mulheres são feias, chatas e bobas porque são e pronto.
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Parei. Eu nunca me animei nem a conversar com uma mulher. Nem fazer amizade (mas com homem, já
fiz).

Ah, mas você devia ir numa GP...

Meu, se é pra eu me envolver com alguém, mesmo que seja uma vez só, que seja com quem me
acrescente alguma coisa, ou que seja uma experiência diferente. 

E não com quem vai me fornecer momentos clichês, banais, ou vai me fazer arrepender depois.

E eu vou viver de procurar a "exceção", de esperança, de fé, de... 

Ah, enfia no cu, cara! 

Não dá, não dá mais, esse é um assunto encerrado.

Eu posso falar, comentar, mas sei que não vale a pena.

E você vê quem é condescendente com as falhas das mulheres, é uma gente pior ainda! Na verdade muito
pior.

Um bando de incompetente, que não sabe de nada.

Olha a demência que nós estamos! O cara não tem o menor bom gosto, não tem o menor senso crítico,
não analisou o assunto com nenhum distanciamento e vem apontar o dedo justo na minha cara!

Que loucura é essa? 

Enfia no olho do seu cu o que você acha, que se foda você, caralho! 

E tá cheio de neguinho que lucra enganando a molecada, que mente por dinheiro, que vende a lorota de
que se você se esforçar, se você se transformar em outra coisa será recompensado...

Porra meu! Então cala a boca quando uma mulher enfiar no seu cu, ou fazer alguma coisa pra te foder,
porque você também está fodendo alguém.

Mas o Brasil é isso, a corrente pra frente da fodelança. 

Com os homens é sempre assim, todo mundo exige que eles matem um leão por dia. E se eles notam que
há algo errado (com eles), procuram corrigir.

Mas as mulheres fazem tudo malfeito. E não se importam se continuam uma MERDA! Sem evoluir, sem
contestar o que sabem ou aprenderam.

E não sentem necessidade de agradar ou investir em ninguém.

Também não sabem nada de nada, mas se metem a ser tudo aquilo que não são. Não tem noção de certo
ou errado, de qualidade, etc.

E espalham a merda pra molecada. Tudo isso é doloroso e muito ruim, cara. 

"Ah, mas porque eu sou não sei o que, porque eu fui pra não sei onde, porque o pessoal me elogiou
(quando o elogio era na verdade um sarro, não uma sinceridade)..."

E se cobrem de ilusão, de mentiras.

Essa porra tá errada. Sempre esteve. 
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E eu me sinto como aqueles juízes de programas de calouros, que assistem um povo que não sabe cantar

e dançar, mas se acha. 

Por que eu perderia tempo me metendo em tudo isso?

Pra ajudar a perpetuar a ilusão? 

Última edição por Truman : 03-05-2012 às 14:52
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