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&#201; porque o v&#237;deo pega s&#243; a confus&#227;o "p&#243;s-flame".

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 1999
9.471
5

Arraso 

Membro

21-11-2006 15:40 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

21-11-2006 15:42

CLOSE TOPIC... falou tudo. 

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
119
0

José Arigó 

Membro

 Citando Jota Agner 
e.Raze, fale por você. Eu não devo à ninguém, não fui eu que contraí a dívida.
Não é porque nasci sem ter uma casa própria que me meti em movimentos de baderna. Não é porque
nasci branco que devo respeitar um negro mais que um branco.

Eu devo respeitar PESSOAS, independente de cor. Se querem ser tratados de forma igual, então vamos
brincar de igualdade mas desde que TODOS brinquem. 

Eu tenho uma napa enorme na cara, nem por isso vou pedir um feriado para os narigudos.

As pessoas deveriam parar de ter "orgulho racial" e passar a ter "vergonha de acefalia".
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21-11-2006 15:42

Como humorista seguindo um roteiro o cara é bom....mas no improviso demonstrou o quão imbecil ele
é...pessoas vêm aqui tentando justificar tudo como uma brincadeira do cara....se isso foi uma brincadeira
preciso mudar meu senso de humor o mais rápido possível...pelo jeito ele nem pensou que poderia estar
sendo gravado isso....e no video da pra se notar a reprovação do publico em relacao a "brincadeira dele",
escuto até um My GOd lá no meio....pois as palavras dele não divertiram muitos no local não....talvez
alguns poucos babacas somente....

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2002
1.069
1

CORDADO 

Membro

21-11-2006 16:17

http://www.youtube.com/watch?v=http:...?v=caoYdiq3kak

nao sei por video aki :P
mas essa e a cena mais engra&#231;ada de toda a serie

#54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Verdinhas: 9001
May 2003
7.603
803

VaiCorinthians 

Membro

"Life's a piece of shit, when you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you"

21-11-2006 16:22

arrumei.

você coloca só o final do endereço do video: caoYdiq3kak .

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
232
0

Dexter Morgan 

Membro

 Citando klaus 

http://www.youtube.com/watch?v=caoYdiq3kak

nao sei por video aki :P
mas essa e a cena mais engraçada de toda a serie

21-11-2006 16:27 #56

Elrond 

Membro

 Citando Jota Agner 
e.Raze, fale por você. Eu não devo à ninguém, não fui eu que contraí a dívida.
Não é porque nasci sem ter uma casa própria que me meti em movimentos de baderna. Não é porque
nasci branco que devo respeitar um negro mais que um branco.
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100+

123456

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
10.203
46

Eu devo respeitar PESSOAS, independente de cor. Se querem ser tratados de forma igual, então vamos
brincar de igualdade mas desde que TODOS brinquem. 

Eu tenho uma napa enorme na cara, nem por isso vou pedir um feriado para os narigudos.

As pessoas deveriam parar de ter "orgulho racial" e passar a ter "vergonha de acefalia".

21-11-2006 16:34

Se no passado um monte de narigudos tivessem sido exterminados somente pq eles sao narigudos, ou
existisse alguns paises onde quase a totalidade da populacao &#233; nariguda e POBRE (no sentido mais
forte da palavra), aih sim vc poderia pensar em "ter um feriado"

A igualdade parte do principio que todos sao iguais (logico! ).. A raca negra foi rebaixada e tida como
pior no passado e isso eh ineg&#225;vel! 

Entao so de vc xingar uma pessoa de preta ou nega isso ja tras de volta tudo o que aconteceu e tudo o q
isso representou (e ainda representa em algumas mentes)!!! 

pra finalizar.. DEVEMOS RESPEITAR AS PESSOAS! e isso foi uma coisa q esse tal de krammer NAO FEZ!! e
tem gente q ainda defende....

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2002
1.064
0

Rko 

Membro

 Citando Jota Agner 
e.Raze, fale por voc&#234;. Eu n&#227;o devo &#224; ningu&#233;m, n&#227;o fui eu que contra&#237; a
d&#237;vida.
N&#227;o &#233; porque nasci sem ter uma casa pr&#243;pria que me meti em movimentos de baderna.
N&#227;o &#233; porque nasci branco que devo respeitar um negro mais que um branco.

Eu devo respeitar PESSOAS, independente de cor. Se querem ser tratados de forma igual, ent&#227;o
vamos brincar de igualdade mas desde que TODOS brinquem. 

Eu tenho uma napa enorme na cara, nem por isso vou pedir um feriado para os narigudos.

As pessoas deveriam parar de ter "orgulho racial" e passar a ter "vergonha de acefalia".

21-11-2006 16:56 #58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
5.092
42

e.Raze 

Membro

 Citando Rko 

Se no passado um monte de narigudos tivessem sido exterminados somente pq eles sao narigudos, ou
existisse alguns paises onde quase a totalidade da populacao é nariguda e POBRE (no sentido mais forte
da palavra), aih sim vc poderia pensar em "ter um feriado"

A igualdade parte do principio que todos sao iguais (logico! ).. A raca negra foi rebaixada e tida como
pior no passado e isso eh inegável! 
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Aleluia um pingo de bom senso neste fórum.....

Entao so de vc xingar uma pessoa de preta ou nega isso ja tras de volta tudo o que aconteceu e tudo o q
isso representou (e ainda representa em algumas mentes)!!! 

pra finalizar.. DEVEMOS RESPEITAR AS PESSOAS! e isso foi uma coisa q esse tal de krammer NAO
FEZ!! e tem gente q ainda defende....

21-11-2006 17:03

Q merda... a brincadeira foi d mal gosto... mas o kara at&#233; q aceitou... mas depois fikou d um jeito
q porra... "these stupid motherfuckers", you cheap motherfucker", thats what happens when you interrupt
a white man"
Imbecil... pior... ele realmente sentiu oq o kara falou da carreira dele pela descida do tom na voz... 

http://www.youtube.com/watch?v=1aJWPuzpZy0

Doq adianta pedir desculpa? alguem vai ligar?

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

a
Apr 2003
7.516
0

Hackshin2  

Membro

21-11-2006 17:23

 [autoMoB] caixa de direção....

boa tarde tchurma....

ontem troquei o setor de direção (aquela barra que atravessa o carro de roda a roda) e rolamento de
direção, o carro ficou jóia, bem firmezinho...soh que o problema eh que a direção ficou dura (não eh
hidráulica), o cara da oficina disse que era normal e talz, mas como não confio muito em mecanico, fui em
mais 3 oficinas e os caras me disseram que como naum eh uma peça original (paguei 220, a original era
380), que ela aos poucos ia se ajustando e voltaria ao normal, queria saber se vcs jah trocaram esta peça
e sejah aconteceu com alguém isso.....

valew...

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
1.832
0

QUEIMAELEJESUS! 

Membro

21-11-2006 17:31

At&#233; o Seinfeld falou com ele particularmente, ele pediu desculpas publicamente e o pessoal aplaudiu
(nao lembro o nome do programa em que ele foi depois disso)

Eu gosto do ator, e nao vou julgar pq nao vi o que aconteceu um pouco antes do que o filme mostra, mas
realmente ele pisou na bola... s&#243; acho que os negros ainda levam a s&#233;rio d+ isso at&#233;
hj por besteira... ningu&#233;m nunca viu os shows dos "niggers" l&#225; nos EUA nao? s&#243; falam
mal dos brancos

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
4.372
1

JC Denton 

Membro
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21-11-2006 17:32

Ninguém defendeu o Kramer. O que ele fez foi errado.

É um discurso muito bonito. Você apenas esqueceu de mencionar que os "negros" (e eu chamo de
"negros", ativistas e associacões caça-níqueis de processos, enfim, as pessoas que fazem questão de se
identificar como sendo de cor diferente, como sendo um grupo a parte, pois como já disse, todos são
iguais, e aquele que não faz questão de se orgulhar da sua raça, esse sim, é meu irmão, seja ele azul,
amarelo, ou vermelho) adoram esquecer a igualdade quando lhes convém. Quem escreveu a "célebre
pérola" da MPB "É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado" deve ter sido um
alemão muito racista....

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
5.957
0

Autor do tópico

Jota Agner 

Banido

 Citando Rko 

pra finalizar.. DEVEMOS RESPEITAR AS PESSOAS! e isso foi uma coisa q esse tal de krammer NAO
FEZ!! e tem gente q ainda defende....

 Citando Rko 

Entao so de vc xingar uma pessoa de preta ou nega isso ja tras de volta tudo o que aconteceu e tudo o q
isso representou (e ainda representa em algumas mentes)!!!

21-11-2006 17:34

wtf, man?

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
4.372
1

JC Denton 

Membro

 Citando QUEIMAELEJESUS! 
boa tarde tchurma....

ontem troquei o setor de direção (aquela barra que atravessa o carro de roda a roda) e rolamento de
direção, o carro ficou jóia, bem firmezinho...soh que o problema eh que a direção ficou dura (não eh
hidráulica), o cara da oficina disse que era normal e talz, mas como não confio muito em mecanico, fui em
mais 3 oficinas e os caras me disseram que como naum eh uma peça original (paguei 220, a original era
380), que ela aos poucos ia se ajustando e voltaria ao normal, queria saber se vcs jah trocaram esta peça
e sejah aconteceu com alguém isso.....

valew...

21-11-2006 17:41

Mensagem subliminar. 
Ok, avise a Scolfield que estarei lá :P

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
5.957
0

Autor do tópico

Jota Agner 

Banido

 Citando JC Denton 

wtf, man?
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21-11-2006 18:00

Nao sou racista mas o que me deixa puto &#233; o fato de um negro falar mal de brancos e nao
acontecer nada mas se acontece o contrario &#233; crime de racismo .
Que nem quando aparece na TV,por exemplo,no BBB entrevistam uma pessoa negra e perguntam para
qual pessoa da casa ela esta torcendo,ai a pessoa responde que torce por fulano porque ele &#233;
negro,agora imagina um branco dizendo que vai torcer por ciclando porque ele &#233; branco,ai da
merda.

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
1.758
24

creedence 

Membro

Última edição por creedence : 21-11-2006 às 18:43

.:Minhas referêrencias-> http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=195387 :.

21-11-2006 18:10

ele se desculpando
http://www.youtube.com/watch?v=AA78V1Bu3Po

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
498
37

Dying Fetus 

Membro

What is this I don't even

21-11-2006 19:27

wtf? 

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
13.648
147

eumesmo. 
Membro

 Citando QUEIMAELEJESUS! 
boa tarde tchurma....

ontem troquei o setor de direção (aquela barra que atravessa o carro de roda a roda) e rolamento de
direção, o carro ficou jóia, bem firmezinho...soh que o problema eh que a direção ficou dura (não eh
hidráulica), o cara da oficina disse que era normal e talz, mas como não confio muito em mecanico, fui em
mais 3 oficinas e os caras me disseram que como naum eh uma peça original (paguei 220, a original era
380), que ela aos poucos ia se ajustando e voltaria ao normal, queria saber se vcs jah trocaram esta peça
e sejah aconteceu com alguém isso.....

valew...

21-11-2006 19:28 #68

eumesmo. 
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sempre tem um pra falar merda desse tipo

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
13.648
147

Membro

 Citando creedence 

Nao sou racista mas o que me deixa puto é o fato de um negro falar mal de brancos e nao acontecer nada
mas se acontece o contrario é crime de racismo .
Que nem quando aparece na TV,por exemplo,no BBB entrevistam uma pessoa negra e perguntam para
qual pessoa da casa ela esta torcendo,ai a pessoa responde que torce por fulano porque ele é negro,agora
imagina um branco dizendo que vai torcer por ciclando porque ele é branco,ai da merda.

21-11-2006 19:59

Kramer n&#227;&#227;&#227;&#227;&#227;o 

Porra nem vou ver, at&#233; hoje assisto Seinfeld e s&#243; de ver ele careca que nem um Skinhead
j&#225; d&#225; pena 

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2006
184
0

mandrake05 

Membro

21-11-2006 20:03

Como se a melhor série humorística de todos os tempos, detentora de trocentos recordes, precisasse disso
pra se promover e vender DVD.. realmente, a idéia de "imagem de marca" de alguns aqui é deturpada...

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

...-
Oct 2002
5.278
16

lee2012 

Membro

 Citando Drácula de 1931 

Eu não sei por que essa notícia resolve pipocar justamente quando a sétima temporada tá saindo em DVD.
Será apenas coincidência? 

21-11-2006 20:22

 completely uncalled for..

http://www.youtube.com/watch?v=bn1-M5Ze0p8

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2000
1.253
0

Blador 

Membro
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O povo ainda num entende que foi uma piada do cara, mas por ser piada contra um negro fica essa
gayzisse. E claro que ele foi pedir desculpas publicamente, ele e ator se ele faz uma coisa que faz tanto
barulho e bom para a imagem dele se desculpar. Racismo so vai acabar quando o povo para com essa
coisa gay de ter pena da pessoa so pq ela e negra e tratar todo mundo igual (coisa que nunca vai
acontecer, seremos realistas).

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
2.870
0

farofawoo 

Banido

21-11-2006 20:40

explique porque minha opiniao foi uma merda

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
1.758
24

creedence 

Membro

 Citando j0s3l1t0 

sempre tem um pra falar merda desse tipo

.:Minhas referêrencias-> http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=195387 :.

21-11-2006 20:43

PiCs! ser&#225; que consegue ser maior que a minha?

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
641
0

SkyFox 

Banido

 Citando Jota Agner 

Eu tenho uma napa enorme na cara, nem por isso vou pedir um feriado para os narigudos.

As pessoas deveriam parar de ter "orgulho racial" e passar a ter "vergonha de acefalia".

21-11-2006 20:49

a minha tambem é grande mas acho que nao é o suficiente para me candidatar nessa competiçao :P

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
1.758
24

creedence 

Membro

 Citando SkyFox 

PiCs! será que consegue ser maior que a minha?
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