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se esse monte de fela da puta vier para o Brasil vai ter guerra!
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brasil tá sussa...

pobre poe uns 10 filhos no mundo
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Por pReD@ToR
E como todo bom vira-lata, cachorrinho, americanizado, grafa o nome da cidade na Língua Inglesa.
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Acho mais facil os homens sumirem cada dia que passa so tem bixa hermafrodita...
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" Em briga de Saci qualquer chute é voadora"
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eu devo ser mto burro pois nao entendi o motivo da população das mulheres diminuir.
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http://www.economist.com/node/21526776
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 Citando Sodoma & Gomorra 

Procurei a reportagem no The Economist mas não achei, alguém?

Achei muito mal feita...

28-08-2011 0:40

eu também acho isso
além de já existir mais mulheres do que homens no mundo os desgraçados resolvem virar viado, se
inutilizam e inutilizam mais um junto.
mulheres vao se reproduzir como? além de tudo é um processo irreversivel, nao existe ex-viado...
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Você comenta no figurativo ou só é troll?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:
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virar viado

 Citando MoLoToV 

quem é eliminado na pré libertadores tem vaga no zorra total.

28-08-2011 9:37

bom, muda um pouco o assunto mas... ja se perguntaram o pq do equilibrio entre machos e femeas em
praticamente todas as especies? mesmo quando o modelo mais eficaz é de varias femeas pra cada macho
(como ocorre com abelhas, formigas, etc)? 

corro risco de falar bobagem ja que li a um bom tempo e nao sou biologo, mas parece que existe uma
concorrencia inter-genero na perpetuação dos genes, o que faz com que o equilibrio em especies não
incestuosas aconteça
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PAZ NOS FORUNS

28-08-2011 11:26

Ao contrário do que vocês imaginam, eu não sou nem otimista e nem pessimista. Acho os extremos
simplesmente posturas idiotas.

Eu sou realista. 

As coisas são o que são, as pessoas são o que são. Não se pode mudar a natureza da besta, já dizia Cesar

Milani no Animal Planet. 

Mulheres são completamente idiotas (entre outras coisas). 

Essa é a sua natureza. Porém, diferente delas e dos demais animais, nós (homens) podemos OPTAR por
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THE END.
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Truman 
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 Citando kaleidoscopio 

Cara ando nessa duvida. Se o cara é um troll ou se é apenas maluco. Mas tomando roacutam e tal deve
ser troll pq malucos estão pouco se fudendo pra espinhas

 Citando n3tc0d3r 

Pelo que ele disse parece que foi maltratado pela mãe e agora ta na duvida sobre sua masculinidade..
ahauhauhauahua

 Citando Magus Mustang 

mas a charada que o truman sente atração por homens eu ja tinha matado nos ultimos topicos. na verdade
é uma enorme teoria pra ele simplesmente aceitar sua homossexualidade com outro nome
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deixarmos de ser idiotas. Temos a opção de sermos bons, gentis, compreensivos, SUPERIORES! Mas no
sentido de sermos pessoas melhores de nós para o mundo. 

Mas não. Vocês optam pelo otimismo, disfarçado pelo escárnio. Mas eu quero ver vocês exercerem esse
otimismo deitados na cama de um hospital e olhando, pelo canto dos olhos, o medidor cardíaco a indicar
que seus corações entraram em assístole. 

Parada cardíaca mesmo. 

Que lhes restam segundinhos minúsculos de vida, um tempinho de nada entre o Real e a Obliteração. 

Ceis vão gritar que nem crianças e se borrarem que nem desgraçados. 

Vão cagar todo seu otimismo da mesma maneira que cagaram em todas as suas vidas ao agirem como

palhaços. 

Última edição por Truman : 28-08-2011 às 11:29

28-08-2011 11:30

Suspende o tratamento com o roacutam e tenta a técnica da martelada. Só assim pra dar jeito
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 Citando Truman 

Ao contrário do que vocês imaginam, eu não sou nem otimista e nem pessimista. Acho os extremos
simplesmente posturas idiotas.

Eu sou realista. 

As coisas são o que são, as pessoas são o que são. Não se pode mudar a natureza da besta, já dizia

Cesar Milani no Animal Planet. 

Mulheres são completamente idiotas (entre outras coisas). 

Essa é a sua natureza. Porém, diferente delas e dos demais animais, nós (homens) podemos OPTAR por
deixarmos de ser idiotas. Temos a opção de sermos bons, gentis, compreensivos, SUPERIORES! Mas no

sentido de sermos pessoas melhores de nós para o mundo. 

Mas não. Vocês optam pelo otimismo, disfarçado pelo escárnio. Mas eu quero ver vocês exercerem esse
otimismo deitados na cama de um hospital e olhando, pelo canto dos olhos, o medidor cardíaco a indicar
que seus corações entraram em assístole. 

Parada cardíaca mesmo. 

Que lhes restam segundinhos minúsculos de vida, um tempinho de nada entre o Real e a Obliteração. 

Ceis vão gritar que nem crianças e se borrarem que nem desgraçados. 

Vão cagar todo seu otimismo da mesma maneira que cagaram em todas as suas vidas ao agirem como

palhaços. 

http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html
http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html
http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html


[TrumanMOB]Estudo diz que mulheres podem ser extintas em algumas gerações

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452389-trumanmob-estudo-que-mulheres-podem-extintas-algumas-geracoes-3.html[03/02/2013 22:35:57]

DVSV.

28-08-2011 15:58

O trem é tão mal feito que se as mulheres forem extintas, os homens também serão.
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DVSV.
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isso, tem a opção de virar viado
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 Citando Truman 

Mulheres são completamente idiotas (entre outras coisas). 

Essa é a sua natureza. Porém, diferente delas e dos demais animais, nós (homens) podemos OPTAR por
deixarmos de ser idiotas. Temos a opção de sermos bons, gentis, compreensivos, SUPERIORES! Mas no
sentido de sermos pessoas melhores de nós para o mundo.

DVSV.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
315
92

asdasda  

Membro

 Citando Truman 

Ao contrário do que vocês imaginam, eu não sou nem otimista e nem pessimista. Acho os extremos
simplesmente posturas idiotas.

Eu sou realista. 

As coisas são o que são, as pessoas são o que são. Não se pode mudar a natureza da besta, já dizia

Cesar Milani no Animal Planet. 

Mulheres são completamente idiotas (entre outras coisas). 

Essa é a sua natureza. Porém, diferente delas e dos demais animais, nós (homens) podemos OPTAR por
deixarmos de ser idiotas. Temos a opção de sermos bons, gentis, compreensivos, SUPERIORES! Mas no
sentido de sermos pessoas melhores de nós para o mundo. 

Mas não. Vocês optam pelo otimismo, disfarçado pelo escárnio. Mas eu quero ver vocês exercerem esse
otimismo deitados na cama de um hospital e olhando, pelo canto dos olhos, o medidor cardíaco a indicar
que seus corações entraram em assístole. 
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Engraçado esses seus posts. A maior satisfação que você encontra na sua vida miserável é concluir que
todas as pessoas (e especialmente as que encontram prazer e alegria na vida) vão ter seu momento
derradeiro e, pelo menos por alguns segundos, se sentirão tão impotentes e desprezíveis quanto você se
sente todos os dias?

Se não se trata de um troll, o que é bem provável, você provavelmente é depressivo e deveria procurar
um médico. E por favor, pare de tentar disfarçar sua homossexualidade com essa misoginia estúpida e se
aceite da forma como você é, rapaz.

Parada cardíaca mesmo. 

Que lhes restam segundinhos minúsculos de vida, um tempinho de nada entre o Real e a Obliteração. 

Ceis vão gritar que nem crianças e se borrarem que nem desgraçados. 

Vão cagar todo seu otimismo da mesma maneira que cagaram em todas as suas vidas ao agirem como

palhaços. 

DVSV.

28-08-2011 19:31

Engraçado é ver como as pessoas não aceitam uma opinião contrária e por ela já imputam que eu venho a
ter um comportamento "homossexual" (algo que também REPUDIO e EXECRO) ou mesmo que faço
apologia à "misoginia". Porém, percebam que em momento algum eu disse que sairia dando porrada em

mulheres. Na verdade, eu CAGO E ANDO pra elas. 

Mas já teve neguinho achando que não, exatamente porque lhe incutiram um pensamento (perigoso) de
que quem discorda é inimigo. 

É que o brasileiro é gado e, por conseguinte, segue a boiada. Quem controla a boiada é que incute a
subserviência ao pensamento da maioria. 

E quem controla a boiada? O feminismo, a mídia, as empresas e as religiões...

O Estado apenas segue o que quem lhe financia manda. Mas quem financia o Estado?

As mulheres, a mídia, as empresas e as religiões... 

Enfim, o Grande Irmão manda na vida dessa gente. 

E não apenas em vocês, mas nos seus pensamentos, que JÁ ESTÃO AMALDIÇOADOS! Porque vocês não
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 Citando refuse 

Engraçado esses seus posts. A maior satisfação que você encontra na sua vida miserável é concluir que
todas as pessoas (e especialmente as que encontram prazer e alegria na vida) vão ter seu momento
derradeiro e, pelo menos por alguns segundos, se sentirão tão impotentes e desprezíveis quanto você se
sente todos os dias?

Se não se trata de um troll, o que é bem provável, você provavelmente é depressivo e deveria procurar um
médico. E por favor, pare de tentar disfarçar sua homossexualidade com essa misoginia estúpida e se
aceite da forma como você é, rapaz.
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pensam por si mesmos. PENSAM POR VOCÊS! PENSARAM por vocês AS SUAS VIDAS TODAS!

Desde o dia em que vocês ACREDITARAM que seus nomes eram: Fulanos de tal, E ACEITARAM ISSO,

pronto. Vocês foram amaldiçoados. Mas eu entendo vocês, eu também tive essa maldição. 

Porém, quis o Destino que eu fosse aquele risquinho no disco da Existência. Aquele que faz a agulha pular.

Aquele acorde esquisito no fundo da orquestra, o ruído que não deveria estar ali, a coisa monocórdica que
saiu do andamento.

Quis o destino que eu fosse... Diferente.

Uma ovelha branca entre ovelhas negras! 

Um libertário no meio de acovardados. Um SUBVERSIVO entre amedrontados. Um niilista entre fiéis. 

Por isso posso dizer, com total segurança, que SIM! EU PENSO POR MIM MESMO!

Já vocês... Não. 

Lamento, mas os prisioneiros deste mundo são vocês. Pois O PENSAMENTO de vocês está sob controle. 

De quem? DE SEUS EGOS! 

ABOBO.

28-08-2011 19:55

isso tudo é a forma que ele encontrou pra racionalizar a sua homossexualidade, ele ja assumiu que é
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 Citando Keroleeen 

isso, tem a opção de virar viado

PAZ NOS FORUNS

29-08-2011 12:17

Truman, serio, qual é o seu problema hem cara?

Que que é heim? A tua paixao platonica do colegial nao te correspondeu e vc ficou com raiva da
mulherada?

Aposto que tomo um ou dois tocos na vida e já ficou todo revoltado com as mulheres. 
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Serio cara, voce tem que sair mais e chegar na mulherada mesmo, tem que dar essa cara a bater e fazer
acontecer. Tomar bota e ficar todo butthurt é coisa de mulher cara, tua obrigação como homem é ser duro
como rocha. Tem nada que ficar azedo nao porra.

Verdinhas: 71

N4T0 e DVSV.

29-08-2011 17:25

Sinceridade? Na boa? Eu nunca gostei de ninguém, não. 

Tenho e sempre tive aversão às pessoas. Nunca fui de baladas, esquemas, nada disso. Sempre fui um cara

solitário, caseiro. 

Antigamente eu até achava que a idéia de correr atrás de mulheres fazia algum sentido (como todo
mundo), mas elas, assim como 99% do que eu fazia, sempre foram algo forçado, antinatural mesmo. Isso
porque eu sempre desejei fazer tudo (e viver) fora do esquemão.

Enfim, todas as pessoas que conheci (mesmo homens) não passavam/passam de um bando de idiotas,
imbecis ou deslumbrados.

O motivo de eu repetidamente bater nessa tecla é que finalmente percebi que sempre achei que as
mulheres eram (e são) UMAS MERDAS APOTEÓTICAS! E me dei conta de algo MUITO PIOR do que isso:
que estamos na merda, atolados na bosta, violentados todo-santo-dia... porque abraçamos todas as suas
loucuras. 

Mas nos achamos racionalíssimos!

Certíssimos! 

E o Brasil pra mim é isso: uma puta de esquina. Uma vadia daquelas bem ordinárias que leva na cara,
apanha, tem seu dinheiro roubado, é drogada, estuprada, zoada...

Mas tem fé.

O que diabos te levou a achar que eu já me importei com alguma mulher? 

PUTA GENTALHA ESCROTA DO CARALHO, chata pra porra, débil mental e imbecil... 

E eu lá sou homem de ficar de mimimi e bububu porque "levei toco"???? 

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando infojunkie 

Truman, serio, qual é o seu problema hem cara?

Que que é heim? A tua paixao platonica do colegial nao te correspondeu e vc ficou com raiva da
mulherada?

Aposto que tomo um ou dois tocos na vida e já ficou todo revoltado com as mulheres. 

Serio cara, voce tem que sair mais e chegar na mulherada mesmo, tem que dar essa cara a bater e fazer
acontecer. Tomar bota e ficar todo butthurt é coisa de mulher cara, tua obrigação como homem é ser duro
como rocha. Tem nada que ficar azedo nao porra.
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Com certeza você não faz a menor idéia de quem eu sou mesmo... 

Última edição por Truman : 29-08-2011 às 17:27

29-08-2011 18:38

Hahaha,mto looser pqp.
Tu não relaciona com ninguém e ainda acha que pode vomitar merda de 50% da população mundial,da
sociedade,do Brasil,enfim de todo mundo wtf?!
Acorda,o problema é com vc bixo,alias,já deve estar ciente,pra falar que frequenta fórum pra nego com
transtorno de personalidade:
http://www.hardmob.com.br/threads/45...t=#post8654762

Sério,da logoff e vai cuidar dos duendes do seu mundinho imaginário!

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
5.751
309

DVSV 

Membro

 Citando Truman 

Sinceridade? Na boa? Eu nunca gostei de ninguém, não. 

Tenho e sempre tive aversão às pessoas. Nunca fui de baladas, esquemas, nada disso. Sempre fui um

cara solitário, caseiro. 

...

Enfim, todas as pessoas que conheci (mesmo homens) não passavam/passam de um bando de
idiotas, imbecis ou deslumbrados.

....que sempre achei que as mulheres eram (e são) UMAS MERDAS APOTEÓTICAS!..

...E o Brasil pra mim é isso: uma puta de esquina. Uma vadia daquelas bem ordinárias que leva na cara,
apanha, tem seu dinheiro roubado, é drogada, estuprada, zoada...

O que diabos te levou a achar que eu já me importei com alguma mulher?

PUTA GENTALHA ESCROTA DO CARALHO, chata pra porra, débil mental e imbecil...

Última edição por DVSV : 29-08-2011 às 19:38

29-08-2011 18:54 #69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando DVSV 

Hahaha,mto looser pqp.
Tu não relaciona com pessoas e ainda acha que pode generalizar merda de 50% da população mundial,da
sociedade,do Brasil,enfim de todo mundo wtf?!
Acorda,o problema é com vc bixo(já deve estar ciente,pra falar que frequenta fórum pra nego com
transtorno de personalidade).
Sério,da logoff e vai cuidar dos duendes do seu mundinho imaginário!
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Não. 

Eu execro, abomino e rejeito qualquer comparação de minha pessoa com todo e qualquer habitante da

mesma latrina em que você vive. 

E tenho autoridade pra dizer o que digo porque me baseio não só em minha experiência ou vivência, mas
em minha inteligência e, porque não dizer, em meu "empirismo" para construir minha CONVICÇÃO. 

"Ah, mas as provas, as provas, as provas..." 

Sim, eu as tenho. 

E elas ME bastam. 

Não estou vivendo em negação, apenas me abstenho de dizer "sim" pra tudo e todos, ou "não" pro nada. 

É simples: eu sou o que sou. Foda é que neguinho quer que eu seja aquilo que ele QUER que eu seja. Aí
não rola.

Eu tenho os MEUS parâmetros. Que ninguém para pra pensar quais são, apenas IMPÕE seus mimimis e
pronto. Neguinho passa por cima de minha personalidade, passa por cima de minha natureza e EU TENHO

QUE OBEDECER! 

E quando a treta é no trabalho, fica pior ainda porque essa geração mistura trabalho com pessoal.

Acham que tudo é a mesma coisa e, daí, se fodem.

Mas quem dá a cagada inicial não sou eu. NUNCA sou eu. 

29-08-2011 19:08

ué

deixa o cara opinar
se vc nao gosta do q ele escreve deve ter alguns q gostam

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

E.T. GLUGLU 

Membro

 Citando infojunkie 

Truman, serio, qual é o seu problema hem cara?

Que que é heim? A tua paixao platonica do colegial nao te correspondeu e vc ficou com raiva da
mulherada?

Aposto que tomo um ou dois tocos na vida e já ficou todo revoltado com as mulheres. 

Serio cara, voce tem que sair mais e chegar na mulherada mesmo, tem que dar essa cara a bater e fazer
acontecer. Tomar bota e ficar todo butthurt é coisa de mulher cara, tua obrigação como homem é ser duro
como rocha. Tem nada que ficar azedo nao porra.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

30-08-2011 9:35

Essas notícias apocalípticas alarmistas não merecem muito crédito. Até lá muita coisa aconteceu.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2000
852
89

Deathscythe 

Membro

Trabalhando nuclearmente.

30-08-2011 19:21

tenham o maximo de filhas do sexo feminimo possivel e mantem elas o mais femininas possivel que tudo
se resolve...

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.989
698

PALESTRINO 

Membro

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

30-08-2011 19:39

alem de fake é falso
e alem de old é velho!

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

iariaria dorgas
May 2006
12.553
179

DeDz 

Membro

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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