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PROERD é o programa, PROERD é a solução..
Lutando contra as dorgas, ensinando a dizer nãoooooo.

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

 Citando Vypros 

Melhor redação do PROERD na quarta série do fundamental.

20-08-2011 18:34 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

20-08-2011 19:14

Acho que ninguem le nenhum post do Truman de 64 inteiro, no máximo vai passando os olhos por cima 

Pqp, o cara se supera.. Haja falta do que fazer.
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Registro:
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Jun 2003
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Iorek Byrnison 

Membro

MMRrreeéééééeeeeehhhh

DVSV, Th1ag0w e Vertus_.
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Membro
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tudo q sei devo à hardmob 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4200

Última edição por Baskiat : 20-08-2011 às 19:42

"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

20-08-2011 19:42

Opa a qualificação é só para o doutorado, pelo menos pra física, senão eu estaria realmente fudido, não
que eu já não esteja .

Cara, eu consigo passar 10 horas estudando, calculando e programando sem parar (nem pra comer), mas
chega na hora de escrever alguma coisa eu peço arrego, não que eu não consiga, mas é uma coisa muito
burocrática, massante. Tenho que largar de frescura e começar logo 

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tem que ver isso ae
Dec 2007
2.444
556

APPDNails 

Membro

 Citando necr0potenc3 

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

/ / / / / / /

20-08-2011 19:44

Domino a arte de trabalhar pra caralho e ganhar uma merda de salário de TI
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2
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GaBRa. 
Membro
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http://blogcloud.com.br - Cloud Computing para desenvolvedores 

20-08-2011 19:56

Quase me formando em curso superior, mas isso não diz nada sobre meu conhecimento.

Eu também, espero que por pouco tempo.

#81

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
1.338
148

Petralha 

Suspenso

 Citando Nerf 
Domino a arte de trabalhar pra caralho e ganhar uma merda de salário de TI

20-08-2011 20:03

vaaaamo fazer um artiguinho aí! 

mas falando sério bixo, senta e começa a escrever o negócio... pq demora muuiiito e como você falou, é
um treco muito chato

aproveita e faz no LATEX, que vai te poupar muito tempo
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Registro:
Mensagens:
Blogs:
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Aug 2006
3.364
4
2001

necr0potenc3 

Membro

 Citando APPDNails 

Opa a qualificação é só para o doutorado, pelo menos pra física, senão eu estaria realmente fudido, não
que eu já não esteja .

Cara, eu consigo passar 10 horas estudando, calculando e programando sem parar (nem pra comer), mas
chega na hora de escrever alguma coisa eu peço arrego, não que eu não consiga, mas é uma coisa muito
burocrática, massante. Tenho que largar de frescura e começar logo 

20-08-2011 22:11

Eu achava isso tb, o problema é que troll não vai perder 1hr pra fazer wall of text "just for fun" e depois
chorar na ouvidoria por causa das merdas preconceituosas/revoltas que postou...
O kra fala sério mesmo(já até disse que frequenta um fórum pra Transtorno de personalidade esquizoide
lol?),hje eu tenho até dó,nego deveria dar logoff e procurar ajuda,sério 

@ topic : Graduando em Eng.Computação,mas no geral,uma boa parte do que aprendi sobre assuntos
variados foi sendo "autodidata mesmo" 

#83

Registro:
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Jul 2004
5.741
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DVSV 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

O truman é o troll mais óbvio do boteco.
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Última edição por DVSV : 20-08-2011 às 22:44
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Sou perito. Manjo das putarias.

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
3.110
504

Boto® 

Membro

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

EU PARTICIPEI! 

20-08-2011 23:00

sei bosta nenhuma, só me fodo
torcendo para sair do terceiro ano e ir pro quarto da facu sem nenhuma DP, até larguei estágio por causa
disso heuhaee
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Registro:
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:3
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corvin  

Membro

:3
:3
:3
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Excelente curso de pós, conheço seu orientador.
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Registro:
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479

hirano 

Membro

 Citando Vertus_ 

Sou formado na arte de noobar, com pós em putarias interneticas.

http://www.hardmob.com.br/members/boto%AE.html
http://www.hardmob.com.br/members/boto%AE.html
http://www.hardmob.com.br/members/Boto%AE.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/boto%AE.html
http://www.hardmob.com.br/members/corvin.html
http://www.hardmob.com.br/members/corvin.html
http://www.hardmob.com.br/members/corvin.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/corvin.html
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-post8671211.html#post8671211
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-post8671211.html#post8671211


[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-4.html[02/02/2013 08:48:54]
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estudei em boston com meu passaporte italiano, pedindo por favor pra passar nas matérias que eu tinha
dúvida
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Blogs:
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------------------
Aug 2009
4.507
3
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Felipe 

Membro

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

21-08-2011 1:06 #88

Registro:
Mensagens:

Nov 2007
4.277

hirano 

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.
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Truman, já procurou a ajuda de um psicoterapeuta? A psicanálise é uma ótima maneira de ordenar as
idéias, e, mais importante, de conhecer melhor a si mesmo.
Pelos seus posts dá para perceber que você é um cara inteligente e que gosta de filosofar sobre a vida e a
nossa sociedade, mas o ódio e o desejo de fuga que suas opiniões demonstram não são saudáveis.
Considero o Homeschooling uma ótima opção ao modelo tradicional de ensino, mas tem coisas que só se
aprende na escola.
E misoginia não é bom, mulheres apesar de complicadas são um mal necessário!
Se quiser trocar uma idéias só mandar MP, abraço!

Verdinhas: 479
Mas não precisamos aceitar nada! 

...

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. 

...

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. 

DVSV.

21-08-2011 5:36

Mano, como eu odeio esses caras pós 06 quotando o drácula. Puta que pariu, não adianta nada dar bloq
nessas giant walls of fucking useless texts. PUTA QUE PARIU!

#89

Registro:
Mensagens:
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25 / 01 / 1930
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rdgr 

Suspenso

Smithh.
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ja sei contar ate 9

Registro:
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Nov 2010
1.983
68

E.T. GLUGLU 

Membro

21-08-2011 7:28

eu sou doutor em ciencias ocultas, filosofia dramatica, pediatria charlatanica, biologia dogmatica e
astrologia eletronica. 

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
153
7

adadsad 

Membro

21-08-2011 13:14

Entenda uma coisa: NADA me impede de levantar e sair por aquela porta. Não há pessoas, idéias ou
qualquer coisa que me mantenha aqui contra a minha vontade.

Acredite se quiser, eu não saio PORQUE NÃO QUERO. 

Já você, não fica porque TEM MEDO! 

Medo de arriscar, de levar na cara, de tomar pancada da vida porque, primeiro, já te CASTRARAM A

CORAGEM. 

A merda é tão verdadeira que NEM PRA PENSAR um pouco você consegue: NEM TUDO NA VIDA É

PRECISO DINHEIRO, PORRA! 

Mas quando você usa de seu pensamento CONDICIONADO, a primeira coisa que vem é grana.

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando ReDGRounD 

Mano, como eu odeio esses caras pós 06 quotando o drácula. Puta que pariu, não adianta nada dar bloq
nessas giant walls of fucking useless texts. PUTA QUE PARIU!

 Citando ganondorfan 

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

PORQUE TE ENFIARAM a grana na cabeça como único caminho pra realizar coisas.

BOBÃO! BOBÃO! 

VOCÊ TEM BRAÇOS, PERNAS, SAÚDE, DISPOSIÇÃO!

Seu corpo foi criado pela Natureza pra estar em MOVIMENTO! E seu cérebro é apto a estudar e
compreender a Física mais complexa...

No entanto, você é INCAPAZ DE PENSAR EM NADA que não tenha base na GRANA!

Porque vocês brasileiros, são todos COVARDES! LIXOS, VIADOS que se mijam até quando saem de casa. 

Nosso corpo é aparelhado pra muitas coisas, nosso cérebro nos oferece várias alternativas.

Teve assim de gente que conseguiu viver sem precisar se render aos ditames da sociedade.

Mas você tem muito mais medo do que eu.

E o medo MATA a sua chance de ser maior que a Vida!

Me envergonho por vocês, cambada de covardes. 

Cara, nós temos uma Sociedade que existe, e subexiste, apenas e tão somente pelo INSUFLAR DO EGO!

Seja o bom, seja o melhor, tenha mais, consuma mais, realize mais, QUEIRA MAIS, sempre e sempre

MAIS e, principalmente, OSTENTE SUAS CONQUISTAS! 

Tenha títulos, diplomas, consagrações, posses, seja RICO! PODEROSO! MILIONÁRIO! Ou tenha FORMAÇÃO!

Assim, você consome cada vez mais, produz cada vez mais e se perde cada vez mais num amontoado de
nada.

Sem esquecer que acaba sendo manipulado, controlado e, finalmente, escravizado...

ACHANDO-SE LIVRE! 

Só esse é o pensamento da boiada. O pessoal comum, o zé mané, hardMOBiano, enfim, gente comum.

Porém, a mudança é inevitável. Porque não se pode dominar o pensamento humano de TODOS!

Chega uma hora que a rede de dominação, essa demagogia podre e barata chamada "Brasil", não
consegue cobrir a todos.

Não se pode enganar todo mundo o tempo todo, AINDA MAIS com a Internet aí, rolando firme e todo tipo

 Citando hirano 

Truman, já procurou a ajuda de um psicoterapeuta? A psicanálise é uma ótima maneira de ordenar as
idéias, e, mais importante, de conhecer melhor a si mesmo.
Pelos seus posts dá para perceber que você é um cara inteligente e que gosta de filosofar sobre a vida e a
nossa sociedade, mas o ódio e o desejo de fuga que suas opiniões demonstram não são saudáveis.
Considero o Homeschooling uma ótima opção ao modelo tradicional de ensino, mas tem coisas que só se
aprende na escola.
E misoginia não é bom, mulheres apesar de complicadas são um mal necessário!
Se quiser trocar uma idéias só mandar MP, abraço!
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de informação rolando sem controle. 

Aí está o porquê dos caras quererem controlar acesso à Internet: para que idéias contrárias ao
"stablishment" não sejam necessariamente aplicadas...

Mas simplesmente COGITADAS!

PENSADAS!

Porque se você começar a pensar, fodeu. 

Última edição por Truman : 21-08-2011 às 13:15
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 Citando Truman 

http://i.imgur.com/wdZ8V.png

Entenda uma coisa: NADA me impede de levantar e sair por aquela porta. Não há pessoas, idéias ou
qualquer coisa que me mantenha aqui contra a minha vontade.

Acredite se quiser, eu não saio PORQUE NÃO QUERO. 

Já você, não fica porque TEM MEDO! 

Medo de arriscar, de levar na cara, de tomar pancada da vida porque, primeiro, já te CASTRARAM A

CORAGEM. 

A merda é tão verdadeira que NEM PRA PENSAR um pouco você consegue: NEM TUDO NA VIDA É

PRECISO DINHEIRO, PORRA! 

Mas quando você usa de seu pensamento CONDICIONADO, a primeira coisa que vem é grana.

Por que?

PORQUE TE ENFIARAM a grana na cabeça como único caminho pra realizar coisas.

BOBÃO! BOBÃO! 

VOCÊ TEM BRAÇOS, PERNAS, SAÚDE, DISPOSIÇÃO!

Seu corpo foi criado pela Natureza pra estar em MOVIMENTO! E seu cérebro é apto a estudar e
compreender a Física mais complexa...

No entanto, você é INCAPAZ DE PENSAR EM NADA que não tenha base na GRANA!

Porque vocês brasileiros, são todos COVARDES! LIXOS, VIADOS que se mijam até quando saem de casa. 

Nosso corpo é aparelhado pra muitas coisas, nosso cérebro nos oferece várias alternativas.

Teve assim de gente que conseguiu viver sem precisar se render aos ditames da sociedade.

Mas você tem muito mais medo do que eu.

E o medo MATA a sua chance de ser maior que a Vida!

Me envergonho por vocês, cambada de covardes. 
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ou seja, voce mora com os pais, nao estudou e não pega nada. racionaliza isso com um wall of text de
que o mundo ta errado e blablabla. 

serio, c tem quantos anos?

Cara, nós temos uma Sociedade que existe, e subexiste, apenas e tão somente pelo INSUFLAR DO EGO!

Seja o bom, seja o melhor, tenha mais, consuma mais, realize mais, QUEIRA MAIS, sempre e sempre

MAIS e, principalmente, OSTENTE SUAS CONQUISTAS! 

Tenha títulos, diplomas, consagrações, posses, seja RICO! PODEROSO! MILIONÁRIO! Ou tenha

FORMAÇÃO! 

Assim, você consome cada vez mais, produz cada vez mais e se perde cada vez mais num amontoado de
nada.

Sem esquecer que acaba sendo manipulado, controlado e, finalmente, escravizado...

ACHANDO-SE LIVRE! 

Só esse é o pensamento da boiada. O pessoal comum, o zé mané, hardMOBiano, enfim, gente comum.

Porém, a mudança é inevitável. Porque não se pode dominar o pensamento humano de TODOS!

Chega uma hora que a rede de dominação, essa demagogia podre e barata chamada "Brasil", não
consegue cobrir a todos.

Não se pode enganar todo mundo o tempo todo, AINDA MAIS com a Internet aí, rolando firme e todo tipo
de informação rolando sem controle. 

Aí está o porquê dos caras quererem controlar acesso à Internet: para que idéias contrárias ao
"stablishment" não sejam necessariamente aplicadas...

Mas simplesmente COGITADAS!

PENSADAS!

Porque se você começar a pensar, fodeu. 

PAZ NOS FORUNS

DVSV.

21-08-2011 13:24

Pela foto que ele postou no topico de fotos da galera, deve ter uns 16-19 e tem um rostinho bem
afeminado, o que talvez explique muita coisa. Não tem como um adulto ser assim.
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 Citando Magus Mustang 

ou seja, voce mora com os pais, nao estudou e não pega nada. racionaliza isso com um wall of text de que
o mundo ta errado e blablabla. 

serio, c tem quantos anos?

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

Pela foto que ele postou no topico de fotos da galera, deve ter uns 16-19 e tem um rostinho bem
afeminado, o que talvez explique muita coisa. Não tem como um adulto ser assim.

PAZ NOS FORUNS

21-08-2011 13:36 #96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
15.654
509

Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando Truman 
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Entenda uma coisa: NADA me impede de levantar e sair por aquela porta. Não há pessoas, idéias ou
qualquer coisa que me mantenha aqui contra a minha vontade.

Acredite se quiser, eu não saio PORQUE NÃO QUERO. 

Já você, não fica porque TEM MEDO! 

Medo de arriscar, de levar na cara, de tomar pancada da vida porque, primeiro, já te CASTRARAM A

CORAGEM. 

A merda é tão verdadeira que NEM PRA PENSAR um pouco você consegue: NEM TUDO NA VIDA É

PRECISO DINHEIRO, PORRA! 

Mas quando você usa de seu pensamento CONDICIONADO, a primeira coisa que vem é grana.

Por que?

PORQUE TE ENFIARAM a grana na cabeça como único caminho pra realizar coisas.

BOBÃO! BOBÃO! 

VOCÊ TEM BRAÇOS, PERNAS, SAÚDE, DISPOSIÇÃO!

Seu corpo foi criado pela Natureza pra estar em MOVIMENTO! E seu cérebro é apto a estudar e
compreender a Física mais complexa...

No entanto, você é INCAPAZ DE PENSAR EM NADA que não tenha base na GRANA!

Porque vocês brasileiros, são todos COVARDES! LIXOS, VIADOS que se mijam até quando saem de casa. 
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vc só reclama e não fala nada, vc por acaso é do PSTU?

agora nos diz como você espera viver a sua vida de forma plena abdicando de todos os malefícios do
homem em sociedade?
quais são os seus princípios e como pretende colocá-los em prática?
compartilhe conosco alguma sabedoria, porque pra reclamar já temos gente suficiente.

Nosso corpo é aparelhado pra muitas coisas, nosso cérebro nos oferece várias alternativas.

Teve assim de gente que conseguiu viver sem precisar se render aos ditames da sociedade.

Mas você tem muito mais medo do que eu.

E o medo MATA a sua chance de ser maior que a Vida!

Me envergonho por vocês, cambada de covardes. 

Cara, nós temos uma Sociedade que existe, e subexiste, apenas e tão somente pelo INSUFLAR DO EGO!

Seja o bom, seja o melhor, tenha mais, consuma mais, realize mais, QUEIRA MAIS, sempre e sempre

MAIS e, principalmente, OSTENTE SUAS CONQUISTAS! 

Tenha títulos, diplomas, consagrações, posses, seja RICO! PODEROSO! MILIONÁRIO! Ou tenha

FORMAÇÃO! 

Assim, você consome cada vez mais, produz cada vez mais e se perde cada vez mais num amontoado de
nada.

Sem esquecer que acaba sendo manipulado, controlado e, finalmente, escravizado...

ACHANDO-SE LIVRE! 

Só esse é o pensamento da boiada. O pessoal comum, o zé mané, hardMOBiano, enfim, gente comum.

Porém, a mudança é inevitável. Porque não se pode dominar o pensamento humano de TODOS!

Chega uma hora que a rede de dominação, essa demagogia podre e barata chamada "Brasil", não
consegue cobrir a todos.

Não se pode enganar todo mundo o tempo todo, AINDA MAIS com a Internet aí, rolando firme e todo tipo
de informação rolando sem controle. 

Aí está o porquê dos caras quererem controlar acesso à Internet: para que idéias contrárias ao
"stablishment" não sejam necessariamente aplicadas...

Mas simplesmente COGITADAS!

PENSADAS!

Porque se você começar a pensar, fodeu. 

Última edição por Cristo&Oxalá : 21-08-2011 às 13:37

DVSV.

 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

21-08-2011 13:45 #97
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Galera trollando hard o Trauman pqp!
Criaram até tópico pra jogar lenha na fogueira esperando ele postar lol :
http://www.hardmob.com.br/threads/45...pelas-mulheres
Se toca cara,vc tá fazendo papel de ridículo aqui!

Edit:Já reparou o tanto de tópico que vc estragou só hje? 
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Membro

Última edição por DVSV : 21-08-2011 às 14:46

21-08-2011 13:48

Pior que realmente parece com esse noruegues, se ele tivesse postado a foto depois dos ataques eu
acharia que era trollagem, mas foi antes...
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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. 

21-08-2011 14:36

@Truman 
Perdi as esperanças de você responder alguma coisa, mas a culpa não é sua, você só possui 1º completo,
vou relevar 

Vou deixar você em paz, você que é uma pessoa destemida que não tem "medo de apanhar da vida",
liberto e vive debaixo da saia da mamãe, como um autêntico lobo solitário, anarquizando na PSN
mimimi  .

Só mais uma coisa, como é que você faz para pagar essa internet aí?? Sr. Cidadão de 1º grau completo.
Compartilhe conosco essa formula mágica, pois minha cabeça é fechada demais para compreender
sozinho, mas não é culpa minha, a culpa é do sistema que me modelou anos a fio. 
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Última edição por ganondorfan : 21-08-2011 às 14:39 Motivo: Ideias esquecidas...

DVSV.
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Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

21-08-2011 15:10

Você de novo?

Ô rapaz! Tira a sua merda de cabeça do cu e PENSA! 

Faculdade não é a única alternativa pra vida de uma pessoa. E existem BILHÕES de seres humanos pelo

mundo que JAMAIS pisaram numa escola... E que, no entanto, vivem FELIZES! 

O que vocês deveriam saber, pedaços de bosta, é que as opções da Sociedade são apenas isso: OPÇÕES! 

Elas não são, nem nunca serão, a resposta máxima, única e definitiva pra vida de quem quer que seja.

Existem alternativas mas eu não vou dizer quais são pra você. 

Pois é a SUA VIDA e não a minha.

Mesmo porque eu não tenho que me preocupar com nada disso, portanto, quero mais que todos vocês

MORRAM! 

Percebam como funciona a mente de um prisioneiro desta sórdida sociedade. O sujeito aí é INCAPAZ de

pensar em qualquer tipo de alternativa para sua mísera existência. 

É sempre e sempre BITOLADO, ou é isso ou é aquilo e MAIS NADA! 

Eu nem me digno a responder essas merdas mas por aí vocês medem a "inteligência" desses macaquinhos

idiotas. 
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Membro

 Citando ganondorfan 

Perdi as esperanças de você responder alguma coisa, mas a culpa não é sua, você só possui 1º completo,
vou relevar 

Vou deixar você em paz, você que é uma pessoa destemida que não tem "medo de apanhar da vida",
liberto e vive debaixo da saia da mamãe, como um autêntico lobo solitário, anarquizando na PSN mimimi 

 .

Só mais uma coisa, como é que você faz para pagar essa internet aí?? Sr. Cidadão de 1º grau completo.
Compartilhe conosco essa formula mágica, pois minha cabeça é fechada demais para compreender
sozinho, mas não é culpa minha, a culpa é do sistema que me modelou anos a fio. 

 Citando Cristo&Oxalá 

vc só reclama e não fala nada, vc por acaso é do PSTU?

agora nos diz como você espera viver a sua vida de forma plena abdicando de todos os malefícios do
homem em sociedade?
quais são os seus princípios e como pretende colocá-los em prática?
compartilhe conosco alguma sabedoria, porque pra reclamar já temos gente suficiente.
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