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Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

[2] (menos a depressão). 

Eu não quero fazer ensino médio, superior, ulterior e o caralho. Nem supletivo me animo a fazer. A melhor
coisa que fiz foi dar uma banana pra tudo isso, já estava de saco cheio e a verdade é que a parada toda
se resume a quem tem maiores habilidades de absorver toda a decoreba. Pois mesmo quem presta

atenção nas aulas, esquece 90% de tudo que foi falado. 

Na escola não se vai pra aprender nada, só ficar esquentando a cadeira durante horas na companhia de
um bando de macacos e decorar que nem um retardado mental vários nomes ou fórmulas inúteis (apenas
pra tirar uma nota nas provas), e quem não se rende a isso é reprovado (o que nunca fui enquanto estive

lá e sempre tirei notas suficientes pra passar), mas sabia que se continuasse seria. 

Mas é interessante como somos imbecis. Quais as alternativas que os infelizes apresentam? Além de
sentar, beber cerveja, ver novela e votar?

Eu apresento esta: matar o Brasil. Pois fracassamos como nação ao deixarmos que o ladrão tome conta

do meio de onde surge a riqueza. O ladrão não quer sair de lá! 

Pior ainda: TODOS NÓS QUEREMOS SER LADRÕES! Vendemos uns aos outros o sonho de que ser
funcionário público dá "estabilidade", que dinheiro é poder, que riqueza material é o objetivo máximo, que
fama, aplausos e diplomas (enquanto nos estouramos e vendemos nossas almas pra consegui-los) são o
ápice de uma existência...

E mesmo com nosso imposto, com nosso suor, financiando tudo isso aí, tem alguma melhoria rolando? 

Os hospitais e escolas estão ótimo(a)s, os professores municipais muito bem pagos, a máquina
administrativa funcionando que nem relógio...

Não, né? 

Se nós vamos num estabelecimento e somos mal atendidos, se concluimos que o ambiente nos é
opressivo, nunca mais retornamos.

Por que é que com o serviço público tem que ser diferente? Por que é que com as escolas, por que é que
com a metodologia de ensino que nos foi imposta tem que ser diferente? Por que é que temos que pagar

por algo que está e sempre esteve podre, regido por corruptos e que se mantém com nossa coação? 

Tudo isso é falso. Tudo isso é mentira, engodo e lorota, mas que aceitamos como sendo verdade, na
esperança de que, um dia, tenhamos qualquer um desses itens "sagrados".

Mas para te-los, precisamos nos corromper, nos degradar, humilhar e pisar nas pessoas. 
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oloco, tomara q vc more bem longe de mim e da minha familia. vc precisa de tratamento antes q cometa
uma tragedia por ae, e eu n to brincando

A coisa não funciona que nem nos EUA (onde não há uma legislação maluca que visa OBRIGAR as
pessoas a serem educadas pelo Estado) em que podemos ficar ricos trabalhando; nossa visão de riqueza é
calcada na desgraça alheia, seja no vilipêndio do Estado ou no Estado nos roubando, como no caso do
IPTU, por exemplo. 

Pois quando não se paga o IPTU, a Prefeitura pode penhorar a casa.

Porra, isso é atitude de agiota! 

Agiota que pega dinheiro de todos nós, à nossa revelia, não faz o que tem que fazer... 

E ainda por cima ameaça com roubo geral quem lhe sustenta! Nem o PCC é assim! (E na verdade nenhum
juiz do Brasil é capaz de tomar o (único) imóvel de uma pessoa só porque a Prefeitura quer receber o
IPTU. Tem gente aí que há 30 anos protela essa dívida, entrando com recurso em cima de recurso,
alegando o de sempre).

Porém, qualquer retardado pode perceber que a bronca desse pessoal (e de todos nós) é contra esse
estado de coisas em que se é coagido a pagar por um serviço podre.

É estelionato mantido pelo Estado e, como sempre, nós que reclamamos, é que somos os culpados. 

Enfim: alguma coisa eu precisava fazer, pois se me calasse feito vocês, estaria sendo conivente.

E eu não sou brasileiro. 

PAZ NOS FORUNS

DVSV e SafraMaldita.
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Minha nossa, quantos pensamentos medíocres... Criou uma série de justificativas para aliviar o próprio
fracasso.
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[KiO] ASamarcos 

Membro

 Citando Truman 

Na escola não se vai pra aprender nada, só ficar esquentando a cadeira durante horas na companhia de
um bando de macacos e decorar que nem um retardado mental vários nomes ou fórmulas inúteis (apenas
pra tirar uma nota nas provas), e quem não se rende a isso é reprovado (o que nunca fui enquanto estive

lá e sempre tirei notas suficientes pra passar), mas sabia que se continuasse seria. 

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

DVSV e SafraMaldita.
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Tenho segundo grau completo e pretendo fazer duas faculdades nos proximos 10 anos e uns cursos extras.

Pra mim educação nao vem de casa, nao vem da escola e nao vem da criação vem da indole da pessoa.
Se a pessoa temuma boa indole vai querer saber mais, falar correto e etc... mesmo que pra isso nao
frequente a escola.

Ja quem tem uma indole ruim vai ser sempre mais um mediocre no mundo.
sabe aquele seu pedreiro com 5 filhos, que vc contratou e roubou material seu?
sabe aquele funcionario acomodado que fica 10 anos na mesma funçao e nao se move pra arriscar algo?

essas sao as pessoas de ma indole.
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Macstore  

Membro
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Cara, você antes de tudo tem que entender que o conceito deste país é única e exclusivamente facilitar a
nossa PRISÃO.

A primeira é a família, depois vem a religião, a escola (e o sistema atual de ensino tem suas origens na
própria religião, jamais se esqueçam disso), o trabalho, o capital, ou simplesmente a hierarquia do poder.

Mas não precisamos aceitar nada! 

Aceitando a democracia, elegemos o Tiririca. Aceitando o Estado, temos nosso imposto furtado. Aceitando
Jesus, estamos de joelhos, acovardados, negociando com Deus.

Só aceitamos, aceitamos, aceitamos, concordamos, abaixamos a cabeça feito gado que somos, feito lixo

covarde que somos... 

Enquanto nos endividamos no cheque especial, não temos saúde, saneamento básico, segurança, nada!

"Ah, mas o ser humano..., ah mas isso não tem como funcionar"... 

Porra, é de conformistas como o [KIO] Asamarcos que o sistema se alimenta! Vocês ainda não se
ligaram nisso? 

É de gente sonsa, boazinha, temente a Deus, acreditando no pústula do Datena, pedindo benção pro
padre, se curvando pra Globo...

Ah, para, ô! 

Vocês se submetem. Eu não!

A verdade é que nós estamos no meio de uma MÁQUINA DE MOER ALMAS! O Brasil é isso, um
triturador espiritual que vai jogando sua Consciência no lixo e colocando no lugar o que os outros querem
que você pense!
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Truman 

Membro

 Citando Magus Mustang 

oloco, tomara q vc more bem longe de mim e da minha familia. vc precisa de tratamento antes q cometa
uma tragedia por ae, e eu n to brincando
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E o que eles querem que você pense?

Que você tenha fé, esperança, que acredite em seus líderes, que acredite no sistema podre e falido das
instituições de ensino.

Só que eles estão lá em cima, cercados de riqueza, jóias, ouro, poder, seguranças e mansões... Tudo
conseguido com o teu imposto, com o teu dinheiro, a tua doação.

Tanto faz se é de esquerda ou direita, se é de centro, acima ou abaixo, é tudo a mesma coisa! Tudo um
bando de canalhas que só querem te colocar de quatro e...

Enquanto que nós, pobres imbecis, achamos que estamos sendo felizes. 

Achamos que o time da CBF vai vencer, que o estádio do Timão vai ser ótimo, que a Dilma vai dar
continuidade ao programa do Lula, que o ano-novo será lindo, que as férias serão maravilhosas, que o
Carnaval...

E nosso traseiro sendo arrombado, e os caras cada vez mais milionários, e nossos filhos aí cada vez mais

imbecis. 

Por isso que a única solução pra mim é esta: o Brasil precisa morrer! Mate o brasileiro que existe em
você!

Abandone o futebol, pare de tomar café, pare de fumar, pare de votar, pare de ver a Globo ou qualquer
canal aberto, pare de ler jornal, pare de ler livros, pare de sustentar as instituições de ensino, e,
principalmente, elimine de sua mente essa erva daninha maldita que é a idéia de ser brasileiro!

Vá limpando, vá eliminando, vá cortando até que, quando chegar na raiz da questão... Arranque ela fora.

Renegue, mas renegue esse tubérculo maldito chamado esperança!

Se você conseguir chegar até aí, se sentirá renovado, feliz e mais perto de si mesmo. 

O que é que tem de impressionante em ter diploma de conclusão de ensino médio? Ou superior?

TODO MUNDO SABE QUE SÓ ROLA PUTARIA NESSES ESQUEMAS! O que importa mesmo é ter
influência, pra assim se poder alcançar seus objetivos mesquinhos e ególatras.

De que adianta (só pra citar um exemplo) estudar pra ser jornalista? Olha a imprensa brasileira, é mansa
feito cordeirinho: pegam um jogador ou político que é amigo de bandido, de traficante e assassino e ó!
Tratam eles como uns santos!

Um cara como o Ronaldo é flagrado com travecos e depois aparece lá fazendo pose em comerciais,
ganhando mais grana que toda a hM ganhará na vida.

Mas enfim, desde que eu saí do saco do meu pai e da boceta da minha mãe que ouço falar desses
milhares de esquemas, mutretas e falcatruas...

Vejo neguinho se estrepando em todos eles, presenciando sua vida inteira passar diante dos seus olhos,
mas torcendo pro seu time, vendo TV, comprando bandeiras e outras porcarias, sonhando com a vitória
disso, com o elogio daquele outro...

 Citando ganondorfan 

Com todo o respeito, você publicou este "wall of text" só para justificar que não possui nem ensino médio?

Edit:Possuo técnico em informática, estou graduando em Sistemas de Informação e estudando como um
louco para certificação SCJP, ou seja, ralo muito e não sou ninguém.
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Aí eu te pergunto: de que adianta? 

Nada.

A putaria continua, a sacanagem continua, o povão imbecil vai lá ver jogo amanhã, o faturamento das TVs
explode como sempre, não se pode divulgar nada que valha a pena porque ninguém estará em lugar

algum pra ver... 

Enfim, mudou alguma coisa na minha ou na sua vida passar todos esses anos dentro de uma escola? 

Eu acho que existem dois mundos.

O mundo que você vê e o mundo que querem que você veja. 

O mundo que você vê só vai até aqui, ao alcance dos seus olhos. 

O mundo que você não vê é o pior porque ele cai no fundo da sua alma e te engana com tudo. 

Porque esse mundo, além de ilusório, já te aprisionou faz tempo. 

Eu tô fora desse mundo. 

Tô nele, mas não estou nele. 
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Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

Cara, você antes de tudo tem que entender que o conceito deste país é única e exclusivamente facilitar a
nossa PRISÃO.

A primeira é a família, depois vem a religião, a escola (e o sistema atual de ensino tem suas origens na
própria religião, jamais se esqueçam disso), o trabalho, o capital, ou simplesmente a hierarquia do poder.

Mas não precisamos aceitar nada! 

Aceitando a democracia, elegemos o Tiririca. Aceitando o Estado, temos nosso imposto furtado. Aceitando
Jesus, estamos de joelhos, acovardados, negociando com Deus.

Só aceitamos, aceitamos, aceitamos, concordamos, abaixamos a cabeça feito gado que somos, feito lixo

covarde que somos... 

Enquanto nos endividamos no cheque especial, não temos saúde, saneamento básico, segurança, nada!

"Ah, mas o ser humano..., ah mas isso não tem como funcionar"... 

Porra, é de conformistas como o [KIO] Asamarcos que o sistema se alimenta! Vocês ainda não se ligaram
nisso? 

É de gente sonsa, boazinha, temente a Deus, acreditando no pústula do Datena, pedindo benção pro padre,
se curvando pra Globo...

Ah, para, ô! 

Vocês se submetem. Eu não!
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A verdade é que nós estamos no meio de uma MÁQUINA DE MOER ALMAS! O Brasil é isso, um
triturador espiritual que vai jogando sua Consciência no lixo e colocando no lugar o que os outros querem
que você pense!

E o que eles querem que você pense?

Que você tenha fé, esperança, que acredite em seus líderes, que acredite no sistema podre e falido das
instituições de ensino.

Só que eles estão lá em cima, cercados de riqueza, jóias, ouro, poder, seguranças e mansões... Tudo
conseguido com o teu imposto, com o teu dinheiro, a tua doação.

Tanto faz se é de esquerda ou direita, se é de centro, acima ou abaixo, é tudo a mesma coisa! Tudo um
bando de canalhas que só querem te colocar de quatro e...

Enquanto que nós, pobres imbecis, achamos que estamos sendo felizes. 

Achamos que o time da CBF vai vencer, que o estádio do Timão vai ser ótimo, que a Dilma vai dar
continuidade ao programa do Lula, que o ano-novo será lindo, que as férias serão maravilhosas, que o
Carnaval...

E nosso traseiro sendo arrombado, e os caras cada vez mais milionários, e nossos filhos aí cada vez mais

imbecis. 

Por isso que a única solução pra mim é esta: o Brasil precisa morrer! Mate o brasileiro que existe em
você!

Abandone o futebol, pare de tomar café, pare de fumar, pare de votar, pare de ver a Globo ou qualquer
canal aberto, pare de ler jornal, pare de ler livros, pare de sustentar as instituições de ensino, e,
principalmente, elimine de sua mente essa erva daninha maldita que é a idéia de ser brasileiro!

Vá limpando, vá eliminando, vá cortando até que, quando chegar na raiz da questão... Arranque ela fora.

Renegue, mas renegue esse tubérculo maldito chamado esperança!

Se você conseguir chegar até aí, se sentirá renovado, feliz e mais perto de si mesmo. 

O que é que tem de impressionante em ter diploma de conclusão de ensino médio? Ou superior?

TODO MUNDO SABE QUE SÓ ROLA PUTARIA NESSES ESQUEMAS! O que importa mesmo é ter
influência, pra assim se poder alcançar seus objetivos mesquinhos e ególatras.

De que adianta (só pra citar um exemplo) estudar pra ser jornalista? Olha a imprensa brasileira, é mansa
feito cordeirinho: pegam um jogador ou político que é amigo de bandido, de traficante e assassino e ó!
Tratam eles como uns santos!

Um cara como o Ronaldo é flagrado com travecos e depois aparece lá fazendo pose em comerciais,
ganhando mais grana que toda a hM ganhará na vida.

Mas enfim, desde que eu saí do saco do meu pai e da boceta da minha mãe que ouço falar desses
milhares de esquemas, mutretas e falcatruas...

Vejo neguinho se estrepando em todos eles, presenciando sua vida inteira passar diante dos seus olhos,
mas torcendo pro seu time, vendo TV, comprando bandeiras e outras porcarias, sonhando com a vitória
disso, com o elogio daquele outro...

Aí eu te pergunto: de que adianta? 

Nada.

A putaria continua, a sacanagem continua, o povão imbecil vai lá ver jogo amanhã, o faturamento das TVs
explode como sempre, não se pode divulgar nada que valha a pena porque ninguém estará em lugar algum

pra ver... 

Enfim, mudou alguma coisa na minha ou na sua vida passar todos esses anos dentro de uma escola? 

Eu acho que existem dois mundos.

O mundo que você vê e o mundo que querem que você veja. 

O mundo que você vê só vai até aqui, ao alcance dos seus olhos. 
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voce tem ideias paranoides, delirantes e bizarras. fala de assunto não relacionados como consequentes,
tem percepção catastrofica e extremista de eventos relativos. tem sentimento de não pertencer ao mundo
e ao mesmo tempo delirio de grandeza. espero que seja só alguem trollando mas infelizmente nao acho
que seja, diagnostico é grave

o mundo não é um mar de rosas, mas muito menos um mar de espinhos (hermes e renato). o brasil tem
problemas mas tem coisas boas, o mesmo é com o sistema escolar. 

voce nao frequentou escola e tem serios problemas com mulheres, sera que é relacionado? socialização é
algo que é desenvolvido na escola.

O mundo que você não vê é o pior porque ele cai no fundo da sua alma e te engana com tudo. 

Porque esse mundo, além de ilusório, já te aprisionou faz tempo. 

Eu tô fora desse mundo. 

Tô nele, mas não estou nele. 

Última edição por Magus Mustang : 20-08-2011 às 16:14

PAZ NOS FORUNS

Lestat Dane e DVSV.

20-08-2011 16:11

Consertando pro nosso graduando:
while (fimDoMundo == False) {
continuarVivendo();
}

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
813

Todeswunsch 

Membro

 Citando ganondorfan 

Edit:Possuo técnico em informática, estou graduando em Sistemas de Informação e estudando como um
louco para certificação SCJP, ou seja, ralo muito e não sou ninguém.

for (int i = 0; i<=fimDoMundo; i++){
continuarVivendo();
}

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

20-08-2011 16:13 #57

coronelchines 

Membro
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[muito papo e pouco conhecimento] Qual o seu nível REAL de instrução?
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hm nao é consutorio, nao de diagnostico se nao vou ter que fechar

AHUHAUHAuHAU

mais disso vcs ja sabem né

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
135
44

20-08-2011 16:14

tirei, melhor mesmo shaushua

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.159
2270

Magus Mustang 

Membro

 Citando coronelchines 

hm nao é consutorio, nao de diagnostico se nao vou ter que fechar

AHUHAUHAuHAU

mais disso vcs ja sabem né

PAZ NOS FORUNS

20-08-2011 16:22

Sou perito.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
1.539
24

pipo_ 

Membro

 Citando Benny Biscuit 
porra
galera não dava o cu por 200 milhas??? 
eu deixava fazer oq quiser, até tomaria o leitinho de buena

20-08-2011 16:26

sou perito em peritagem

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

Abcwyz 

Membro

 Citando pipo_ 

Sou perito.
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hirano e davesax.

 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

20-08-2011 16:41 #61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

ganondorfan 

Membro

 Citando Truman 

Cara, você antes de tudo tem que entender que o conceito deste país é única e exclusivamente facilitar a
nossa PRISÃO.

A primeira é a família, depois vem a religião, a escola (e o sistema atual de ensino tem suas origens na
própria religião, jamais se esqueçam disso), o trabalho, o capital, ou simplesmente a hierarquia do poder.

Mas não precisamos aceitar nada! 

Aceitando a democracia, elegemos o Tiririca. Aceitando o Estado, temos nosso imposto furtado. Aceitando
Jesus, estamos de joelhos, acovardados, negociando com Deus.

Só aceitamos, aceitamos, aceitamos, concordamos, abaixamos a cabeça feito gado que somos, feito lixo

covarde que somos... 

Enquanto nos endividamos no cheque especial, não temos saúde, saneamento básico, segurança, nada!

"Ah, mas o ser humano..., ah mas isso não tem como funcionar"... 

Porra, é de conformistas como o [KIO] Asamarcos que o sistema se alimenta! Vocês ainda não se ligaram
nisso? 

É de gente sonsa, boazinha, temente a Deus, acreditando no pústula do Datena, pedindo benção pro padre,
se curvando pra Globo...

Ah, para, ô! 

Vocês se submetem. Eu não!

A verdade é que nós estamos no meio de uma MÁQUINA DE MOER ALMAS! O Brasil é isso, um
triturador espiritual que vai jogando sua Consciência no lixo e colocando no lugar o que os outros querem
que você pense!

E o que eles querem que você pense?

Que você tenha fé, esperança, que acredite em seus líderes, que acredite no sistema podre e falido das
instituições de ensino.

Só que eles estão lá em cima, cercados de riqueza, jóias, ouro, poder, seguranças e mansões... Tudo
conseguido com o teu imposto, com o teu dinheiro, a tua doação.

Tanto faz se é de esquerda ou direita, se é de centro, acima ou abaixo, é tudo a mesma coisa! Tudo um
bando de canalhas que só querem te colocar de quatro e...

Enquanto que nós, pobres imbecis, achamos que estamos sendo felizes. 

Achamos que o time da CBF vai vencer, que o estádio do Timão vai ser ótimo, que a Dilma vai dar
continuidade ao programa do Lula, que o ano-novo será lindo, que as férias serão maravilhosas, que o
Carnaval...

E nosso traseiro sendo arrombado, e os caras cada vez mais milionários, e nossos filhos aí cada vez mais

imbecis. 

Por isso que a única solução pra mim é esta: o Brasil precisa morrer! Mate o brasileiro que existe em
você!
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Diz aí, sem ficar citando teorias de conspirações, como que você ganha dinheiro? ainda mora com os pais?
Ou você se submete a tudo que critica, ou nasceu em berço de ouro.

Sinceramente eu já passei desta fase de "clube da luta", eu quero mesmo é ganhar dinheiro e fazer as
pequenas coisas que me dão prazer neste mundo, sendo que ninguém paga minhas contas.

@Todeswunsch 
Eu controlo o fluxo da minha vida como eu quiser 

for(Tempo t: fimDoMundo){
continuarVivendo();
}

Abandone o futebol, pare de tomar café, pare de fumar, pare de votar, pare de ver a Globo ou qualquer
canal aberto, pare de ler jornal, pare de ler livros, pare de sustentar as instituições de ensino, e,
principalmente, elimine de sua mente essa erva daninha maldita que é a idéia de ser brasileiro!

Vá limpando, vá eliminando, vá cortando até que, quando chegar na raiz da questão... Arranque ela fora.

Renegue, mas renegue esse tubérculo maldito chamado esperança!

Se você conseguir chegar até aí, se sentirá renovado, feliz e mais perto de si mesmo. 

O que é que tem de impressionante em ter diploma de conclusão de ensino médio? Ou superior?

TODO MUNDO SABE QUE SÓ ROLA PUTARIA NESSES ESQUEMAS! O que importa mesmo é ter
influência, pra assim se poder alcançar seus objetivos mesquinhos e ególatras.

De que adianta (só pra citar um exemplo) estudar pra ser jornalista? Olha a imprensa brasileira, é mansa
feito cordeirinho: pegam um jogador ou político que é amigo de bandido, de traficante e assassino e ó!
Tratam eles como uns santos!

Um cara como o Ronaldo é flagrado com travecos e depois aparece lá fazendo pose em comerciais,
ganhando mais grana que toda a hM ganhará na vida.

Mas enfim, desde que eu saí do saco do meu pai e da boceta da minha mãe que ouço falar desses
milhares de esquemas, mutretas e falcatruas...

Vejo neguinho se estrepando em todos eles, presenciando sua vida inteira passar diante dos seus olhos,
mas torcendo pro seu time, vendo TV, comprando bandeiras e outras porcarias, sonhando com a vitória
disso, com o elogio daquele outro...

Aí eu te pergunto: de que adianta? 

Nada.

A putaria continua, a sacanagem continua, o povão imbecil vai lá ver jogo amanhã, o faturamento das TVs
explode como sempre, não se pode divulgar nada que valha a pena porque ninguém estará em lugar algum

pra ver... 

Enfim, mudou alguma coisa na minha ou na sua vida passar todos esses anos dentro de uma escola? 

Eu acho que existem dois mundos.

O mundo que você vê e o mundo que querem que você veja. 

O mundo que você vê só vai até aqui, ao alcance dos seus olhos. 

O mundo que você não vê é o pior porque ele cai no fundo da sua alma e te engana com tudo. 

Porque esse mundo, além de ilusório, já te aprisionou faz tempo. 

Eu tô fora desse mundo. 

Tô nele, mas não estou nele. 

http://www.hardmob.com.br/members/todeswunsch.html
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Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

DVSV.

20-08-2011 16:50

Eu não disse que não frequentei a escola - eu disse que concluí o 1º. Grau e depois saltei fora. 

Muitos que estão aí já se foderam ao fazer o que detestam e estudar com o que não se identificam. 

Então não há porque manter-se numa situação em que só se toma no cu. 

Não há desculpa pra você se manter na vida se fodendo.

Não sei quanto a você, mas eu vim nesta merda de planeta pra ser feliz! Se eu tiver que me foder por um
tempo pra alcançar uma coisa maior e que me faça mais feliz e satisfeito ainda, beleza. 

Eu encaro. 

Mas ficar na merda, perdido, sem saber pra onde ir e tendo que aguentar o mimimi imposto pelos outros? 

Vão tomar nos seus respectivos cus, cuzões! 

Larguem essa porra, tomem controle das suas vidas e vão ser felizes, filhos da puta! 

Vocês estão mais estagnados do que eu. Da mesma maneira que todos os outros, se recusam a evoluir, a
readaptar-se a novos tempos.

Escola é uma merda do caralho, verdadeiro covil de exploração. 

Você pega a molecada, enfia num espaço minúsculo e lhe entope de mentiras. 

Você forma gado. Um bando de bezerro babão que só presta pra comprar livro merda e ler livro merda.

Lugar de aprendizado é EM CASA OU COM OS PAIS! 

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Magus Mustang 

voce nao frequentou escola e tem serios problemas com mulheres, sera que é relacionado? socialização é
algo que é desenvolvido na escola.

 Citando Magus Mustang 

voce tem ideias paranoides, delirantes e bizarras. fala de assunto não relacionados como consequentes,
tem percepção catastrofica e extremista de eventos relativos. tem sentimento de não pertencer ao mundo e
ao mesmo tempo delirio de grandeza. espero que seja só alguem trollando mas infelizmente nao acho que
seja, diagnostico é grave

o mundo não é um mar de rosas, mas muito menos um mar de espinhos (hermes e renato). o brasil tem
problemas mas tem coisas boas, o mesmo é com o sistema escolar.

http://www.bichosumido.com.br/
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http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html


[muito papo e pouco conhecimento] Qual o seu nível REAL de instrução?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-3.html[02/02/2013 08:47:14]

Mas os pais brasileiros são outros filhos da puta que vão enfiar mais merda na cabeça da molecada, então
é tudo uma grande bosta mesmo.

O brasileiro é isso: um morto-vivo que se recusa a aceitar os fatos. 

Última edição por Truman : 20-08-2011 às 17:12

20-08-2011 16:53

@Truman 
Para de enrolação e responde:
Como você se sustenta?
Mora com os pais ainda?

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

ganondorfan 

Membro

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

20-08-2011 16:55

O Truman é o user mais lúcido deste fórum.

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
2.216
141

darksoldierofvic 

Membro

B.Pipes, Truman, Vertus_ e mais 2.

 Citando ZuZuBaLaNdIa 

impressionante , nao vejo ngm falando q quer trabalhar e conquistar essa grana com suor , agora dar a
bunda aparece um monte

20-08-2011 17:00

De que adianta esta lucidez se o mais provável é que ele fica cuspindo no próprio prato em que come.
Tem hora que estes pseudo-revolucionários cansam.

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

ganondorfan 

Membro

 Citando darksoldierofvic 

O Truman é o user mais lúcido deste fórum.
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Última edição por ganondorfan : 20-08-2011 às 17:01 Motivo: portugues

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

DVSV.

20-08-2011 17:02

No ensino médio, era top da turma..
Na graduação, era top da turma..
No mestrado, era top da turma..
No doutorado, sou médio da turma..

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
925
143

asterix.exe 

Membro

"Na hora de odiar, ou de matar, ou de morrer, ou simplesmente de pensar os homens se aglomeram. (...) A opinião
unânime está a um milímetro do erro, do equívoco, da iniqüidade. (...) Toda unanimidade é burra. Quem pensa com a
unanimidade não precisa pensar"

20-08-2011 17:02

while (ano != 2012) {
continuarVivendo();
}

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
703
10

davesax 

Membro

20-08-2011 17:03

O cara vive fazendo fotossíntese e costura suas próprias roupas. O computador feito pelo mundo corrupto
ele mesmo criou com válvulas velhas a internet é resultado de um modem que funciona a base de sinal de
fumaça.

O truman é o troll mais óbvio do boteco.

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

20-08-2011 17:07

Sou analfabeto.

#69

Registro:
Mensagens:

[Too Long]
Sep 2010
6.630

LeftHandOfGod 

Membro
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Verdinhas: 3278

20-08-2011 17:11

O importante é que as mulheres me acham bem dotado.

Spoiler: 

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Paraiso Tropical
May 2011
348
88

Viktor Reznov 

Membro

20-08-2011 17:17

O título do tópico serve como uma luva para esse rapaz. 

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SEU AMIGO
Jun 2003
8.038
385

[KiO] ASamarcos 

Membro

 Citando Truman 

Porra, é de conformistas como o [KIO] Asamarcos que o sistema se alimenta! Vocês ainda não se ligaram
nisso? 

É de gente sonsa, boazinha, temente a Deus, acreditando no pústula do Datena, pedindo benção pro padre,
se curvando pra Globo...

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

20-08-2011 17:17

Sempre fui aluno nota 8,5. Não era o melhor, mas era longe dos piores.

Hoje sou formado em Agronomia e Direito.

Atualmente estou me preparando para o concurso da defensoria pública da união. Estudando 12 horas/dia.
Primeira vez que entro na HM nas ultimas 4 semanas

#72

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 1999
5.817
1
24

TM99 

Membro

"O grande problema desse mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão convencidos e os
mais sabios estão sempre tão cheios de duvidas". - Bertrand Russell

20-08-2011 17:19 #73
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Truman mito, aproveita ao máximo as 2 horas que a mãe deixa usar o PC.
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tem que ver isso ae
Dec 2007
2.444
556

APPDNails 

Membro

 Citando Truman 

Spoiler: 

Última edição por APPDNails : 20-08-2011 às 17:20

/ / / / / / /

DVSV, Bruno e Viktor Reznov.

20-08-2011 18:18

vc ta doido?

assumo que na USP o prazo obrigatório de "pausa" entre qualificação e defesa é um mes... você não fez
nem a qualificação ainda?

bixo, larga JÁ a hardmob e vai escrever essa dissertação ai

tu senta pensando "ahhh faço em uma semana!"

ai quando você ve já ta na 2a semana e você não passou nem da introdução... vai por mim

OBS: na qualificação você tem que ter tudo já... se não vão te desossar

#74

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Aug 2006
3.364
4
2001

necr0potenc3 

Membro

 Citando APPDNails 

Atualmente percebi que eu amo o que eu faço, e foda-se dinheiro ou vida mansa. To no segundo ano do
mestrado em Física (USP), defendo no final do ano, preciso começar a escrever .

20-08-2011 18:31

Melhor redação do PROERD na quarta série do fundamental.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Fuck this gay earth
Jan 2006
886
327

Vypros  

Membro
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