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Eu estou sempre sozinho. Solidão é questão de opção. Você pode optar pelas coisas que quer e que não
quer. Difícil é você optar pelas coisas CERTAS!

Já sou louco sozinho, não preciso enlouquecer com outros doidos! 

Sozinho, você não pode se esconder de si mesmo. Tudo o que existe lá fora tem apenas um propósito: nos
distrair de nós mesmos. Do que é realmente importante. 

A Verdade, por exemplo, sempre atrai o ódio. É natural que quem tem essa postura que o coloca acima da
boiada, seja visado.

Mas não existe outro caminho quando a gente possui essa determinação... Nem outro resultado.

Relacionamentos (especialmente os familiares) não passam de micro-feudos. Rola uma abjeta relação de
poder. Sendo que 99% desse povo não foi criado pra sequer se virar sozinho, que dirá apreciar a própria
companhia. Enfim, pessoas me irritam, são chatas, e não raramente me causam náuseas. 

A maioria que está aí são inúteis pedaços de covardia crônica que só vão tomar no cu. 

Se eu for ou não solitário, lamento dizer, mas essa é uma condição inerente a todos os humanos:
nascemos, vivemos e morremos sozinhos. É triste ter que ficar relembrando a Verdade pra quem se acha
tão superior. 

Eu até que gostaria de compartilhar um espaço com pessoas que tem algo a acrescentar. Mas não pessoas
que rastejam no esgoto da própria ignorância, que é o caso de TODAS as mulheres. 

A Verdade que se esconde atrás de nossa moral, de nossas leis, de nossa Sociedade é que somos macacos
furiosos e loucos, mas HIPÓCRITAS.

#201

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Master.Of.The.Bus 

Falou ai senhor "sou melhor que todo mundo porque superei a necessidade de relacionamentos". Pra mim
vc eh um forever alone que num consegue pegar ngm e dá a velha desculpa da raposa e da uva.

E outra, se vc nao liga, muda o teu nick pra Tru-nonsexual 

EDIT:

ah sim... ainda bem que gnt como vc não se reproduz... senão isso aqui ia ficar pior que já tá
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Pois não nos assumimos! 

Eu transcendo tudo isso porque, de alguma maneira, eu COMPREENDI a grande farsa que é a sociedade.
Mas ao invés de cair em depressão e desalento, eu *****OPTEI***** por despir-me da minha própria
identidade!

Eu saquei a merda e ao invés de me sentir "expatriado", construí um império sobre meu próprio Self!

Mas eu sou generoso. Quero mostrar pro mundo a grande merda que é a Sociedade. Posso até me enfiar
num templo, numa caverna, fugir do mundo e morrer sozinho.

Só que minha generosidade e alegria me leva a compreender meu semelhante, visando ainda que à
distância, resgatá-lo e torná-lo tão livre quanto eu.

É foda, mas é por aí! 

Quando eu era filho da puta, só andava com filho da puta. E era levado no bico com idéias de jerico. Hoje,
sozinho, estou em paz, alegre, feliz e vivendo cada vez mais e melhor.

Eu penso de maneira mais simples: não vejo um lugar pra mim no que vocês chamam de "vida".

Você passa a sua atrás de seus objetivos materiais e pessoais e se sacrificando por eles. 

Legal.

Mas depois de "conseguir" a parada, o que vem?

Mais materialismo, mais grana, mais "felicidade"...

Mas ao contrário de como você se vê (acompanhado), VOCÊ é quem sempre esteve sozinho, sempre tendo
uma existência egocêntrica, mesquinha e que lhe transformou num animal baixo e vil feito as mulheres
que estão aí.

Beleza, seu direito.

Mas quando você se for, quem é que vai se lembrar de você?

Quando você estiver velho, cansado, derrubado, quem é que vai cuidar de você? Te fazer carinho, rir de
suas piadas, te fazer uma sopa ou trocar seu tubo de oxigênio?

Seu doutorado?

A mulher que FINGE gostar de você?

É assim que você quer ser lembrado pela posteridade? O cara que só pensou em si, em sua carreira, em
seu dinheiro, etc?

Eu faço de minha existência um idílio não apenas a mim. Mas a quem esteja à minha volta. 

Para que eles saibam que minha existência foi diferente.

Já a sua, meu amigo, que diferença tem das de todos os outros?

Eu quero ser (e com certeza sou) único.

Você quer ser mais um.

Legal, respeito isso.
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Mas na hora da Morte, vamos ver quem morrerá em paz. 

20-07-2011 10:51 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

20-07-2011 11:00

Obrigado 

O negócio é viver, se entregar, soltar as algemas... Todos podem errar, se arrepender, voltar atrás, só não
há jeito pra morte!

A melhor coisa do mundo é chegar lá no fim da vida com as sensações e lembranças de que foi bem
aproveitada 

Imagine deixar de amar por causa de um deslize banal e fútil, seria trágico.

#202

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

haters gonna hate
Jan 2003
13.055
269

PH Ganso 

Membro

 Citando RamiroCerb 

Ótimo post. Aliás, em termos de relacionamento acho que você não tem muitas opções: solteiro,
comprometido ou comprometido paranóico.
O tanto de namoro que eu já vi acabar pq o sujeito "achou" que estava sendo traído, deu o troco só pra
depois saber que a menina era fiel. Ou quando o sujeito passa a agir como um babaca baseado nesse
mesmo achismo. E assim vai. 
Desencane. Abstraia.

Referências: http://forum.hardmob.com.br/showthre...ighlight=Apoca

20-07-2011 11:23 #203

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
2.661
139

POLAR 

Membro

 Citando Truman 

Eu sempre fui avesso à relacionamentos pessoais, então posso dizer que sempre estive fora da Matrix (isso
que vocês chamam de "vida") e nunca tive interesse genuíno por mulher alguma. Só que, ainda assim,
mesmo com homens poderia e pode sempre rolar uma amizade, algum respeito mútuo (e eu me dava bem
até mesmo com bullies, pois não fazia o jogo deles).

Porque de um homem, por pior que ele seja, sempre se pode esperar uma certa consideração e resquício
de humanidade. Mas é repulsiva a maneira como uma mulher trata (com desdém) qualquer um (homem,
mulher, não importa) que entre em contato com ela.

Por mais que todas disfarcem sempre deixam implícito que suas personalidades não tem consistência
alguma. E não tem nada mais brochante pra mim que pessoas que vivem uma vida inteira de farsas e
aparências, que se acham acima dos outros mas não tem nada nas suas cabeças ocas.

Todas as mulheres que conheci na vida não são nem um milímetro diferentes umas das outras. O que
explica porque eu nunca, mas nunca mesmo, agi como um cachorrinho/mangina ou acreditei por um
segundo que elas seriam diferente do que sempre notei que fossem. Tanto que na infância até agi com
hostilidade com algumas.
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Nossa que legal Wellington a internet já chegou no inferno.

Mas também, quem não ficaria incomodado estando cercado de idiotas por todos os lados? Somente uma
entidade divina (e sacana) seria capaz de botar semelhantes imbecis na Terra.

Mas aí que tá: as mulheres são o que são. Demorei, mas entendi isso perfeitamente.

Não podemos alterar a natureza da besta. A besta é o que é, ela nasceu assim.

Eu optei pela Evolução. Os iludidos que ainda perdem tempo tendo qualquer espécie de relacionamento
optaram pela estagnação.

Agora vejam por si mesmos: quem é mais feliz, mais consciente e mais sábio? Quem ainda é apegado à
pessoas frívolas, vazias e pequenas?

Quem ainda vive de um passado, cheio de mofo e ilusão, com medo de se livrar disso tudo? Eu, que
nunca acreditei nessas lorotas todas, ou essas pessoas?

Uma das muitas razões de nossa Existência é a de compartilhar. Repartir o pão, a salada, a carne, as
lágrimas, as alegrias, tudo. Mulheres são incapazes sequer de compartilhar coisas, só parasitar, vampirizar.

Pois do momento em que nascem, se mantém trancadas em si mesmas e fazem, de si, um monumento a
seu próprio Eu. A maioria é tudo criança velha, bebezonas com mais de 30, 40, 50 anos.

Eu acredito em opções. E que a gente precisa ter algum referencial para poder fazer a opção correta.

Mas qual seria a opção correta?

Aquela que nos leva à Verdade. Somos mais que órgãos e reações químicas. Somos seres Sencientes e
essa é a grande diferenciação entre nós e os animais (e as mulheres, que são INCONSCIENTES de tudo
que fazem), apesar de ainda sermos, muito, animais.

Podemos, e devemos, TRANSCENDER e SUPERAR nosso auto-condicionamento.

Isso aí é o que eu chamo de Evoluir.

Mas é interessante como vagabundo se liga em erro de digitação, em reticências, em merdas técnicas,
mas não presta atenção NA IDÉIA por trás das minhas mensagens.

A maioria dos homens também são um bando de idiotas, imbecis ou deslumbrados.

E negar a verdade dos fatos é coisa de covarde. Ou de corrupto.

20-07-2011 11:42

Mas é assim mesmo conforme vai crescendo a urbanização das metrópoles, maior oferta de sexo,
populaçã0o maior, sensação de anonimato na multidão e portanto aumento da infidelidade (em ambos os
sexos).

#204

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Pacote-San 

Nao vou mentir, eu pensaria mto antes de namorar uma garota q ja traiu namorado mas mesmo assim, nao
acho que isso de traiu uma vez trai sempre... e sim CSS, pelo menos aqui em sampa parece bem comum
trair... eu quando tava solteiro no comeco do ano peguei em balada mulher que namorava, noiva, casada
etc.... depois falam que os homems q sao sacanas.... em sampa ta uma putaria comendo solta absurda em
baladas!

<D3adlode> I was a mistake you jackass
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<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

20-07-2011 12:25 #205

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2002
1.435
36

Zeroo 

Membro

 Citando Truman 

Eu estou sempre sozinho. Solidão é questão de opção. Você pode optar pelas coisas que quer e que não
quer. Difícil é você optar pelas coisas CERTAS!

Já sou louco sozinho, não preciso enlouquecer com outros doidos! 

Sozinho, você não pode se esconder de si mesmo. Tudo o que existe lá fora tem apenas um propósito: nos
distrair de nós mesmos. Do que é realmente importante. 

A Verdade, por exemplo, sempre atrai o ódio. É natural que quem tem essa postura que o coloca acima da
boiada, seja visado.

Mas não existe outro caminho quando a gente possui essa determinação... Nem outro resultado.

Relacionamentos (especialmente os familiares) não passam de micro-feudos. Rola uma abjeta relação de
poder. Sendo que 99% desse povo não foi criado pra sequer se virar sozinho, que dirá apreciar a própria
companhia. Enfim, pessoas me irritam, são chatas, e não raramente me causam náuseas. 

A maioria que está aí são inúteis pedaços de covardia crônica que só vão tomar no cu. 

Se eu for ou não solitário, lamento dizer, mas essa é uma condição inerente a todos os humanos:
nascemos, vivemos e morremos sozinhos. É triste ter que ficar relembrando a Verdade pra quem se acha
tão superior. 

Eu até que gostaria de compartilhar um espaço com pessoas que tem algo a acrescentar. Mas não
pessoas que rastejam no esgoto da própria ignorância, que é o caso de TODAS as mulheres. 

A Verdade que se esconde atrás de nossa moral, de nossas leis, de nossa Sociedade é que somos
macacos furiosos e loucos, mas HIPÓCRITAS.

Pois não nos assumimos! 

Eu transcendo tudo isso porque, de alguma maneira, eu COMPREENDI a grande farsa que é a sociedade.
Mas ao invés de cair em depressão e desalento, eu *****OPTEI***** por despir-me da minha própria
identidade!

Eu saquei a merda e ao invés de me sentir "expatriado", construí um império sobre meu próprio Self!

Mas eu sou generoso. Quero mostrar pro mundo a grande merda que é a Sociedade. Posso até me enfiar
num templo, numa caverna, fugir do mundo e morrer sozinho.

Só que minha generosidade e alegria me leva a compreender meu semelhante, visando ainda que à
distância, resgatá-lo e torná-lo tão livre quanto eu.

É foda, mas é por aí! 

Quando eu era filho da puta, só andava com filho da puta. E era levado no bico com idéias de jerico. Hoje,
sozinho, estou em paz, alegre, feliz e vivendo cada vez mais e melhor.

Eu penso de maneira mais simples: não vejo um lugar pra mim no que vocês chamam de "vida".

Você passa a sua atrás de seus objetivos materiais e pessoais e se sacrificando por eles. 

Legal.

Mas depois de "conseguir" a parada, o que vem?

Mais materialismo, mais grana, mais "felicidade"...

Mas ao contrário de como você se vê (acompanhado), VOCÊ é quem sempre esteve sozinho, sempre
tendo uma existência egocêntrica, mesquinha e que lhe transformou num animal baixo e vil feito as
mulheres que estão aí.

Beleza, seu direito.
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http://www.hardmob.com.br/members/zeroo.html


[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-9.html[03/02/2013 23:00:39]

Cara, eu tenho a mesma base de pensamento que você, também estou numa boa sozinho. Também vejo o
quão podre é a média das pessoas, mas nem por isso eu generalizei a ponto de desistir de tentar conhecer
qualquer um. Esta visão "diferenciada" deveria te dar sabedoria pra escolher com quem compartilhar sua
vida, mesmo que no momento seja um sonoro ninguém, e não o desejo de viver inturido remoendo ódio
por todos.

Eu também sou único, quero ser super-herói e quero salvar alguém da mesma vida de merda que
conhecemos, nem que eu tente pra sempre... afinal, um dia eu fui tão perdido como aqueles que
descreveu, e com certeza o senhor também. 

Ninguém precisa se lembrar de mim, eu vivo em paz com meus pensamentos e ações. Quanto ao amor
feminino, que é raro, a chave é estar em paz com seus sentimentos e sua moral. Acha que está sendo
coerente e fazendo tudo de acordo com o que [ensa? Ótimo! Se um dia você descobre que a mulher é vil
e finge gostar de você, sem problema e sem arrependimento, ou vai se arrepender pelo que os outros
fizeram e pelas chances que perderam?

Mas quando você se for, quem é que vai se lembrar de você?

Quando você estiver velho, cansado, derrubado, quem é que vai cuidar de você? Te fazer carinho, rir de
suas piadas, te fazer uma sopa ou trocar seu tubo de oxigênio?

Seu doutorado?

A mulher que FINGE gostar de você?

É assim que você quer ser lembrado pela posteridade? O cara que só pensou em si, em sua carreira, em
seu dinheiro, etc?

Eu faço de minha existência um idílio não apenas a mim. Mas a quem esteja à minha volta. 

Para que eles saibam que minha existência foi diferente.

Já a sua, meu amigo, que diferença tem das de todos os outros?

Eu quero ser (e com certeza sou) único.

Você quer ser mais um.

Legal, respeito isso.

Mas na hora da Morte, vamos ver quem morrerá em paz. 

 Citando Blador 

A culpa de um burro é a mesma de um feio.

20-07-2011 12:28 #206

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
291
7

Master.Of.The.Bus 

Membro

 Citando Truman 

Eu estou sempre sozinho. Solidão é questão de opção. Você pode optar pelas coisas que quer e que não
quer. Difícil é você optar pelas coisas CERTAS!

Já sou louco sozinho, não preciso enlouquecer com outros doidos! 

Sozinho, você não pode se esconder de si mesmo. Tudo o que existe lá fora tem apenas um propósito: nos
distrair de nós mesmos. Do que é realmente importante. 

A Verdade, por exemplo, sempre atrai o ódio. É natural que quem tem essa postura que o coloca acima da
boiada, seja visado.
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Mas não existe outro caminho quando a gente possui essa determinação... Nem outro resultado.

Relacionamentos (especialmente os familiares) não passam de micro-feudos. Rola uma abjeta relação de
poder. Sendo que 99% desse povo não foi criado pra sequer se virar sozinho, que dirá apreciar a própria
companhia. Enfim, pessoas me irritam, são chatas, e não raramente me causam náuseas. 

A maioria que está aí são inúteis pedaços de covardia crônica que só vão tomar no cu. 

Se eu for ou não solitário, lamento dizer, mas essa é uma condição inerente a todos os humanos:
nascemos, vivemos e morremos sozinhos. É triste ter que ficar relembrando a Verdade pra quem se acha
tão superior. 

Eu até que gostaria de compartilhar um espaço com pessoas que tem algo a acrescentar. Mas não
pessoas que rastejam no esgoto da própria ignorância, que é o caso de TODAS as mulheres. 

A Verdade que se esconde atrás de nossa moral, de nossas leis, de nossa Sociedade é que somos
macacos furiosos e loucos, mas HIPÓCRITAS.

Pois não nos assumimos! 

Eu transcendo tudo isso porque, de alguma maneira, eu COMPREENDI a grande farsa que é a sociedade.
Mas ao invés de cair em depressão e desalento, eu *****OPTEI***** por despir-me da minha própria
identidade!

Eu saquei a merda e ao invés de me sentir "expatriado", construí um império sobre meu próprio Self!

Mas eu sou generoso. Quero mostrar pro mundo a grande merda que é a Sociedade. Posso até me enfiar
num templo, numa caverna, fugir do mundo e morrer sozinho.

Só que minha generosidade e alegria me leva a compreender meu semelhante, visando ainda que à
distância, resgatá-lo e torná-lo tão livre quanto eu.

É foda, mas é por aí! 

Quando eu era filho da puta, só andava com filho da puta. E era levado no bico com idéias de jerico. Hoje,
sozinho, estou em paz, alegre, feliz e vivendo cada vez mais e melhor.

Eu penso de maneira mais simples: não vejo um lugar pra mim no que vocês chamam de "vida".

Você passa a sua atrás de seus objetivos materiais e pessoais e se sacrificando por eles. 

Legal.

Mas depois de "conseguir" a parada, o que vem?

Mais materialismo, mais grana, mais "felicidade"...

Mas ao contrário de como você se vê (acompanhado), VOCÊ é quem sempre esteve sozinho, sempre
tendo uma existência egocêntrica, mesquinha e que lhe transformou num animal baixo e vil feito as
mulheres que estão aí.

Beleza, seu direito.

Mas quando você se for, quem é que vai se lembrar de você?

Quando você estiver velho, cansado, derrubado, quem é que vai cuidar de você? Te fazer carinho, rir de
suas piadas, te fazer uma sopa ou trocar seu tubo de oxigênio?

Seu doutorado?

A mulher que FINGE gostar de você?

É assim que você quer ser lembrado pela posteridade? O cara que só pensou em si, em sua carreira, em
seu dinheiro, etc?

Eu faço de minha existência um idílio não apenas a mim. Mas a quem esteja à minha volta. 

Para que eles saibam que minha existência foi diferente.

Já a sua, meu amigo, que diferença tem das de todos os outros?

Eu quero ser (e com certeza sou) único.

Você quer ser mais um.
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que conversinha de emo vc tem hein ? para de fazer draminha. isso tudo é porque vc tem medo de
conviver com os outros. nao me venha com essa de "optei por ser sozinho" vc é sozinho pq vc dv ser
mala pra carai... fica se achando superior aos outros.
qnd agnt morrer meu querido, agnt vai virar bosta, comida de minha, igual td mundo... eu e vc... vamos
todos ser um grande monte de bosta... mas eu pelo menos, vou ter aproveitado a vida, enqt vc vai ter
enfiado ela no rabo

Legal, respeito isso.

Mas na hora da Morte, vamos ver quem morrerá em paz.

 Citando Truman 

Mas quando você se for, quem é que vai se lembrar de você?

Última edição por Master.Of.The.Bus : 20-07-2011 às 12:31

20-07-2011 13:24

O fato é que ser humano é um animal e no final das contas sempre procuramos o que seria o melhor
"reprodutor"... A mulher, quando esta com um cara e ve um "reprodutor" melhor, simplesmente troca e
vai pra outra. No momento que sua pica não serve mais, ela procura outra.

O mesmo acontece com o homem. Você pode estar com uma mulher, feliz e contente, mas no momento
que aparece uma aparentemente melhor, você dá um jeito de trocar e de repente ela já não serve mais
para você...

Quanto à dissimulação feminina, isso é fato e não tem muito o que fazer. Ou aprende a lidar com a
mulher que vive a base de mentiras e dissimulação ou fique sozinho. Diferente do homem que na sua
maioria nao usa máscaras e dissimulação para conseguir as coisas, a mulher tem isso como arma desde a
criação. O homem é diferente e em geral deixa claro suas intencões, não fica manipulando as pessoas. 

Porém a vida é um eterno "deal with it". Ou aceita e joga o jogo ou fica emo que nem o Truman e morre
sozinho.

#207

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

gooby pls
Jul 2006
5.309
759

Allan 

Membro

I believe I can see the future
'Cause I repeat the same routine
I think I used to have a purpose
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And then again that might have been a dream...

20-07-2011 13:48

O homem possui um instinto diferente, o instinto masculino é de espalhar os genes pra maior quantidade
possível de mulheres. O instinto feminindo, como você acertou, é sempre procurar o melhor "material
genético", mas mulhers procuram institivamente um provedor material, pra dar segurança física/material
pra ela e sua prole. É daí que surge a traição feminina, na mente primitiva delas, o tanso não consegue
casar o papel de provedor genético e provedor material.

#208

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Allan 

O fato é que ser humano é um animal e no final das contas sempre procuramos o que seria o melhor
"reprodutor"... A mulher, quando esta com um cara e ve um "reprodutor" melhor, simplesmente troca e vai
pra outra. No momento que sua pica não serve mais, ela procura outra.

O mesmo acontece com o homem. Você pode estar com uma mulher, feliz e contente, mas no momento
que aparece uma aparentemente melhor, você dá um jeito de trocar e de repente ela já não serve mais
para você...

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

20-07-2011 14:31

olha o que virou o Boteco, puta merda

#209

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

Autor do tópico

The Voice 

Membro

 Citando Truman 

Mas na hora da Morte, vamos ver quem morrerá em paz. 

20-07-2011 14:44

Mas quem é que ganha com a manutenção desta merda?

A imagem que as mulheres passam é de favoritismo, corrupção, injustiça. Mas eu não me surpreendo com
isso porque é típico do brasileiro enaltecer a panelinha. 

O que me deixa pasmo é que TEM GENTE QUE LEVA A SÉRIO ESSAS MERDAS! 

#210

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Master.Of.The.Bus 

que conversinha de emo vc tem hein ? para de fazer draminha. isso tudo é porque vc tem medo de
conviver com os outros. nao me venha com essa de "optei por ser sozinho" vc é sozinho pq vc dv ser mala
pra carai... fica se achando superior aos outros.
qnd agnt morrer meu querido, agnt vai virar bosta, comida de minha, igual td mundo... eu e vc... vamos
todos ser um grande monte de bosta... mas eu pelo menos, vou ter aproveitado a vida, enqt vc vai ter
enfiado ela no rabo
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Eu nunca vi nenhuma mulher "levantar" a vida pessoal e/ou profissional de ninguém. Muito menos abrir

portas, nada. 

Eu não sei o que diabo vocês tem na cabeça pra ficar cheirando o cu delas. Elas não tem as manhas, não

sabem nada, é só pose misturada com arrogância e incompetência. 

Eu só queria uma coisa nesta vida: que essa gente saísse do próprio corpo uma única e vez e se vissem
DO LADO DE FORA!

Porque elas só se vêem pelos olhos de seus Egos.

Queria que elas se vissem com os olhos das pessoas normais, as pessoas comuns. Pra assim perceberem
o tamanho da MERDA que estão fazendo consigo.

Eu não sou exemplo de nada nessa vida. Mas pelo menos a minha não vai ser colocada a serviço de filhos
da puta.

Não mesmo! 

AGORA QUE VOCÊ PERCEBEU ISSO???? 

Você está equivocado: as mulheres não ligam pra sua "prole". Elas querem que ela também se foda.

Elas somente ligam pra sua prole quando podem tirar vantagem dela.

As mulheres são bastante comunistas: colam em qualquer um que seja mais louco que elas, pra usar a
loucura dos infelizes pra destruí-los. Depois, impõem a própria loucura e saem matando todo mundo que

consteste as mesmas. 

Entendam uma coisa, putinhas brasileiras: a nossa História é composta de exploração de um lado, guerra
de outro e, no meio, escravidão de todos.

Do soldado que morre pela pátria, da mamãe que cuida do pintinho do filho, do presidente que bebe
cachaça, do mendigo que corta unha do pé debaixo do viaduto, do moleque que baixa pornografia infantil
ao cu da puta que te pariu...

TODOS SOMOS ESCRAVOS DESSA MERDA DE ILUSÃO DO CARALHO! 

Escravos! Escravos! ESCRAVOS! VOCÊS NÃO MANDAM EM NADA! VOCÊS NÃO CONTROLAM NADA! 

Vocês ACHAM que mandam, ACHAM que podem fazer isso e aquilo mas todo-santo-dia levam uma
chapuletada no meio da fuça, são roubados, enganados, violentados...

 Citando Allan 

Quanto à dissimulação feminina, isso é fato e não tem muito o que fazer. Ou aprende a lidar com a mulher
que vive a base de mentiras e dissimulação ou fique sozinho. Diferente do homem que na sua maioria nao
usa máscaras e dissimulação para conseguir as coisas, a mulher tem isso como arma desde a criação. O
homem é diferente e em geral deixa claro suas intencões, não fica manipulando as pessoas.

 Citando LeftHandOfGod 

O homem possui um instinto diferente, o instinto masculino é de espalhar os genes pra maior quantidade
possível de mulheres. O instinto feminindo, como você acertou, é sempre procurar o melhor "material
genético", mas mulhers procuram institivamente um provedor material, pra dar segurança física/material pra
ela e sua prole. É daí que surge a traição feminina, na mente primitiva delas, o tanso não consegue casar
o papel de provedor genético e provedor material.
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Porém (ao contrário de mim) se levantam, cheios de fé, peito estufado, segurando o seu time perto do

coração, dizendo: "DIAS MELHORES VIRÃO!" 

Até que explode uma guerra, nada de grandes guerras, só as pequenas porque nem pra guerrear vocês
prestam.

Daí ceis morrem, suas mães choram, suas mulheres choram e, em alguns dias, suas namoradas dão pra

outros, suas mães largam suas carcaças em algum buraco, e LA NAVE VÁ! 

Última edição por Truman : 20-07-2011 às 15:14

20-07-2011 14:53

a mulher so trai quando falta algo .. entao .. isso nao deve mudar . vai te trair novamente

#211

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
3.424
58

M4rkoTereH 

Membro

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - TETRA 2012 - (patetico mineiro nunca foi um rival a altura, pena que gremio e sao
paulo custaram a arrancar, e o corinthians esta centrado em outro titulo mais importante)

20-07-2011 16:20 #212

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
291
7

Master.Of.The.Bus 

Membro

 Citando Truman 

Mas quem é que ganha com a manutenção desta merda?

A imagem que as mulheres passam é de favoritismo, corrupção, injustiça. Mas eu não me surpreendo com
isso porque é típico do brasileiro enaltecer a panelinha. 

O que me deixa pasmo é que TEM GENTE QUE LEVA A SÉRIO ESSAS MERDAS! 

Eu nunca vi nenhuma mulher "levantar" a vida pessoal e/ou profissional de ninguém. Muito menos abrir
portas, nada. 

Eu não sei o que diabo vocês tem na cabeça pra ficar cheirando o cu delas. Elas não tem as manhas, não
sabem nada, é só pose misturada com arrogância e incompetência. 

Eu só queria uma coisa nesta vida: que essa gente saísse do próprio corpo uma única e vez e se vissem
DO LADO DE FORA!

Porque elas só se vêem pelos olhos de seus Egos.

Queria que elas se vissem com os olhos das pessoas normais, as pessoas comuns. Pra assim perceberem
o tamanho da MERDA que estão fazendo consigo.

Eu não sou exemplo de nada nessa vida. Mas pelo menos a minha não vai ser colocada a serviço de filhos
da puta.

Não mesmo!
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ou pensa mta besteira, ou tem mto tempo livre pra digitar tanto.

20-07-2011 16:38

Mesmo se o cara era um bundão, não comia direito, não dava atenção, e tava numa bela bosta? é fato
que ela não teve nada fisico, apenas deixou esse tipo de coisa rolar, e logo cortou, pq achava
errado...alem de nunca ter pulado a cerca de fato...
Longe de mim querer defender mulher e tdo mais, so to tentando ser justo com ambos os lados. Correto
eu tambem não acho o que ela fez. Se tava ruim, vai, conversa com o namorado e explica. Ate na epcoa
que isso aconteceu, o cara voltou a dar atenção...basicamente pq percebeu q ou ele dava atenção, ou já
era.

#213

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
4.443
109

ericleon 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Bicho, mulher aceitar cafuné de outro macho que não seja o dela, ficar dando ibope pra quem tá dando em
cima, é traição do mesmo jeito. É o mesmo que ela ter dado pro cara.

20-07-2011 16:49

Lendo os posts do Truman eu lembro do cara do realengo, que tinha a intenção de matar apenas meninas 
por ter raiva delas. *medo*

Que ódio no coração, Truman. 
As mulheres não são só futilidades. Grande parte sim, mas procure aumentar o seu aro de
relacionamentos. 
Boa sorte.

#214

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
380
23

Julianaa  

Membro

20-07-2011 17:54

Nunca vi tanta besteira na hm quanto no post desse truman, ve-se muita porcaria por aqui, mas alguem
realmente partidario duma coisa tao esdruxula quanto isso eh raro...

parabens, ganhou o premio zero a esquerda do ano...

mas tem solucao pra voce ta meu filho, olhe o mundo com outros olhos, eh um lugar bem feliz e
prazeroso para aqueles que realmente desejam isso...

#215

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.177
1606

Calconha 

Membro

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
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CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

20-07-2011 18:01 #216

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando Truman 

Daí ceis morrem, suas mães choram, suas mulheres choram e, em alguns dias, suas namoradas dão pra

outros, suas mães largam suas carcaças em algum buraco, e LA NAVE VÁ! 

TearsOfTheDragon.

20-07-2011 18:07 #217

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

 Citando Truman 

Mas quem é que ganha com a manutenção desta merda?

A imagem que as mulheres passam é de favoritismo, corrupção, injustiça. Mas eu não me surpreendo com
isso porque é típico do brasileiro enaltecer a panelinha.

O que me deixa pasmo é que TEM GENTE QUE LEVA A SÉRIO ESSAS MERDAS!

Eu nunca vi nenhuma mulher "levantar" a vida pessoal e/ou profissional de ninguém. Muito menos abrir
portas, nada.

Eu não sei o que diabo vocês tem na cabeça pra ficar cheirando o cu delas. Elas não tem as manhas, não
sabem nada, é só pose misturada com arrogância e incompetência.

Eu só queria uma coisa nesta vida: que essa gente saísse do próprio corpo uma única e vez e se vissem
DO LADO DE FORA!
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tu tem nojinho de comer uma mulher?

Porque elas só se vêem pelos olhos de seus Egos.

Queria que elas se vissem com os olhos das pessoas normais, as pessoas comuns. Pra assim perceberem
o tamanho da MERDA que estão fazendo consigo.

Eu não sou exemplo de nada nessa vida. Mas pelo menos a minha não vai ser colocada a serviço de filhos
da puta.

Não mesmo!

20-07-2011 18:09 #218

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

King for a day, Fool for a lifetime
Feb 2010
565
169

Calford 

Membro

 Citando Truman 

Eu estou sempre sozinho. Solidão é questão de opção. Você pode optar pelas coisas que quer e que não
quer. Difícil é você optar pelas coisas CERTAS!

Já sou louco sozinho, não preciso enlouquecer com outros doidos! 

Sozinho, você não pode se esconder de si mesmo. Tudo o que existe lá fora tem apenas um propósito: nos
distrair de nós mesmos. Do que é realmente importante. 

A Verdade, por exemplo, sempre atrai o ódio. É natural que quem tem essa postura que o coloca acima da
boiada, seja visado.

Mas não existe outro caminho quando a gente possui essa determinação... Nem outro resultado.

Relacionamentos (especialmente os familiares) não passam de micro-feudos. Rola uma abjeta relação de
poder. Sendo que 99% desse povo não foi criado pra sequer se virar sozinho, que dirá apreciar a própria
companhia. Enfim, pessoas me irritam, são chatas, e não raramente me causam náuseas. 

A maioria que está aí são inúteis pedaços de covardia crônica que só vão tomar no cu. 

Se eu for ou não solitário, lamento dizer, mas essa é uma condição inerente a todos os humanos:
nascemos, vivemos e morremos sozinhos. É triste ter que ficar relembrando a Verdade pra quem se acha
tão superior. 

Eu até que gostaria de compartilhar um espaço com pessoas que tem algo a acrescentar. Mas não
pessoas que rastejam no esgoto da própria ignorância, que é o caso de TODAS as mulheres. 

A Verdade que se esconde atrás de nossa moral, de nossas leis, de nossa Sociedade é que somos
macacos furiosos e loucos, mas HIPÓCRITAS.

Pois não nos assumimos! 

Eu transcendo tudo isso porque, de alguma maneira, eu COMPREENDI a grande farsa que é a sociedade.
Mas ao invés de cair em depressão e desalento, eu *****OPTEI***** por despir-me da minha própria
identidade!

Eu saquei a merda e ao invés de me sentir "expatriado", construí um império sobre meu próprio Self!

Mas eu sou generoso. Quero mostrar pro mundo a grande merda que é a Sociedade. Posso até me enfiar
num templo, numa caverna, fugir do mundo e morrer sozinho.

Só que minha generosidade e alegria me leva a compreender meu semelhante, visando ainda que à
distância, resgatá-lo e torná-lo tão livre quanto eu.

É foda, mas é por aí! 

Quando eu era filho da puta, só andava com filho da puta. E era levado no bico com idéias de jerico. Hoje,
sozinho, estou em paz, alegre, feliz e vivendo cada vez mais e melhor.
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Tem cara aqui que deveria sair do condomínio e começar a viver...

Eu penso de maneira mais simples: não vejo um lugar pra mim no que vocês chamam de "vida".

Você passa a sua atrás de seus objetivos materiais e pessoais e se sacrificando por eles. 

Legal.

Mas depois de "conseguir" a parada, o que vem?

Mais materialismo, mais grana, mais "felicidade"...

Mas ao contrário de como você se vê (acompanhado), VOCÊ é quem sempre esteve sozinho, sempre
tendo uma existência egocêntrica, mesquinha e que lhe transformou num animal baixo e vil feito as
mulheres que estão aí.

Beleza, seu direito.

Mas quando você se for, quem é que vai se lembrar de você?

Quando você estiver velho, cansado, derrubado, quem é que vai cuidar de você? Te fazer carinho, rir de
suas piadas, te fazer uma sopa ou trocar seu tubo de oxigênio?

Seu doutorado?

A mulher que FINGE gostar de você?

É assim que você quer ser lembrado pela posteridade? O cara que só pensou em si, em sua carreira, em
seu dinheiro, etc?

Eu faço de minha existência um idílio não apenas a mim. Mas a quem esteja à minha volta. 

Para que eles saibam que minha existência foi diferente.

Já a sua, meu amigo, que diferença tem das de todos os outros?

Eu quero ser (e com certeza sou) único.

Você quer ser mais um.

Legal, respeito isso.

Mas na hora da Morte, vamos ver quem morrerá em paz. 

Última edição por Calford : 20-07-2011 às 18:11
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 Citando Barack Osama 

Dae do nada a mina enfia NOVAMENTE a mao no meu toba, e eu bebado nem percebi, e fala "faz força pra
cagar, faz força pra cagar!", porra mano, parei na hora o sexo e broxei. Ela viu que eu fiquei puto e ficou
pedindo desculpas e tal.

20-07-2011 18:25

Truman, pergunta sincera, como é a sua relação com sua mãe?

#219

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
1.118
101

Die Hard. 
Membro

"Aqueles que mais verdadeiramente trilham os caminhos da virtude e da sã sabedoria são os que menos se ocupam em
pensar no amanhã" 
John Maynard Keynes

CS - Kid Mumu da Mangueira

20-07-2011 18:26

Mesma impressão que eu tive quando fiz meu comentário:

#220

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
2.661
139

POLAR 

Membro

 Citando Julianaa 

Lendo os posts do Truman eu lembro do cara do realengo, que tinha a intenção de matar apenas meninas
por ter raiva delas. *medo*

Que ódio no coração, Truman.
As mulheres não são só futilidades. Grande parte sim, mas procure aumentar o seu aro de
relacionamentos.
Boa sorte.

Nossa que legal Wellington a internet já chegou no inferno.

20-07-2011 18:33

O Truman deve ser feio pra caralho.

#221

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
7.058
46

TearsOfTheDragon 

Membro
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20-07-2011 18:33

Algum moderador poderia limpar um pouco o tópico e seria bem vindo.

Mas retomando o assunto. Como já foi dito não podemos generalizar, todos tem o direito de errar e
aprender com os erros cometidos. 

Quando me refiro que não se deve namorar ou não ter nada sério com mulheres que já traíram estou me
referindo a aquelas mulheres que já tem todo um histórico de "hábito" de traição, ou seja, aquela que ao
conviver um pouco no círculo social dela você descobre que já traiu o primeiro namorado, traiu o segundo,
traiu o terceiro, traiu o quarto, traiu o ficante e ai quando chega na sua vez, ela veste a máscara de boa
moça tentando te mostrar que com você será diferente e mente dizendo que o motivo do término com os
rapazes anteriores foram sempre atitudes originadas por eles. 

Por isso considero fundamental conhecer um pouco o passado de toda mulher com quem se pretende ter
qualquer tipo de relacionamento, seja ele descompromissado ou seja ele com compromisso. Para ter
embasamento e poder avaliar a sinceridade colocada em prática na relação. Ok, que passado de mulher se
conhecermos a fundo provavelmente não namoraríamos com nenhuma, mas identificar desvios de caráter
principalmente no que diz ao respeito mútuo é sim importante. 

Afinal de contas uma mulher que nunca para fixa com ninguém ou faz por opção assumida e declarada (a
ai merece muito respeito) ou obviamente esta mentindo para todos e para si mesma, pois não é possível
que em todos os casos de fracasso com homens ela esteja agindo de maneira bem intencionada e de
acordo com o que diz pretender.

Mulheres com tendencias sociopatas não mudam da noite para o dia e não mudarão porque você apareceu
na vida delas. É só ela ter uma oportunidade que você será de fato a próxima vítima.

O que me emputece não é o fato das mulheres quererem ficar com vários parceiros, não é o fato de
desejar um outro parceiro, pois os homens também desejam.

O que me emputece é a hipocrisia em tentar vender uma imagem, uma personalidade, um caráter que
não corresponde aos seus hábitos e a sua própria realidade. Por isso digo que garotas de programa
merecem muito mais respeito que algumas mulheres que conheço, pois elas são autênticas, assumem o
que fazem, não precisam mentir, são aquilo e ponto final. Ninguém é iludido a criar falsas expectativas em
relação a elas e assim não há decepção, ou seja, sem brigas ou rancores.

#222

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.279
260

Frmg 

Membro

20-07-2011 18:34

hahahaha mto boa essa fr

#223

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
7.058
46

TearsOfTheDragon 

Membro

 Citando Excelsis 

http://i.imgur.com/ZRq1g.jpg
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 22:52 h
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Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. 

20-07-2011 18:53

Garota de programa não é a comparação ideal. Elas não assumem porque são sinceras,
elas simplesmente vivem disso, é falta de opção "assumir" a orgia.
O certo seria uma menina que é biscate e não tá nem aí que todo mundo saiba o que ela é. 
O que também tem muitas, mas a maioria é dissimulada mesmo 

#224

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
380
23

Julianaa  

Membro

 Citando Frmg 

O que me emputece é a hipocrisia em tentar vender uma imagem, uma personalidade, um caráter que não
corresponde aos seus hábitos e a sua própria realidade. Por isso digo que garotas de programa merecem
muito mais respeito que algumas mulheres que conheço, pois elas são autênticas, assumem o que fazem,
não precisam mentir, são aquilo e ponto final. Ninguém é iludido a criar falsas expectativas em relação a
elas e assim não há decepção, ou seja, sem brigas ou rancores.

20-07-2011 20:07

Muito bem observado... Não fui feliz na colocação! Obrigado pela retificação 

#225

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.279
260

Frmg 

Membro

 Citando Julianaa 

Garota de programa não é a comparação ideal. Elas não assumem porque são sinceras,
elas simplesmente vivem disso, é falta de opção "assumir" a orgia.
O certo seria uma menina que é biscate e não tá nem aí que todo mundo saiba o que ela é. 
O que também tem muitas, mas a maioria é dissimulada mesmo 
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