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Pois eu posso garantir que sou o mais narigudo desse fórum  !

e talvez desse planeta 

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
641
0

SkyFox 

Banido

 Citando creedence 

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

21-11-2006 20:52 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

21-11-2006 20:57

vai ter q por pic daqui a pouco ehuahea

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
1.758
24

creedence 

Membro

 Citando SkyFox 

Pois eu posso garantir que sou o mais narigudo desse fórum  !

e talvez desse planeta 

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

21-11-2006 21:00 #78

pReD@ToR 
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Não foi piada, porra.
Tinha dois negros atrapalhando o show dele, ele ficou puto e xingou os dois de nigger. Ele não estava
fazendo piada de negro.
Já até se desculpou no David Letterman.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.756
4070

Membro

 Citando farofawoo 

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).

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

21-11-2006 21:01

Pensei que ele ia começar a chorar e xingar a mãe de puta.

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
35
0

A. Crowley 

Membro

21-11-2006 21:10

ele se fodeu redondo.... vão cair em cima dele agora..

#80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2005
2.487
0

fPena 

Membro

21-11-2006 21:43

Exato, se vc ver o show todo dá pra perceber isso...
Nego gosta de aparecer tb, pqp... deixa o cara ser comediante em paz... nao tá afim ou nao acha graça,
se retira e vai embora...

#81

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
4.372
1

JC Denton 

Membro

 Citando pReD@ToR 

Não foi piada, porra.
Tinha dois negros atrapalhando o show dele, ele ficou puto e xingou os dois de nigger. Ele não estava
fazendo piada de negro.
Já até se desculpou no David Letterman.
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Orgulho de merda...

21-11-2006 21:45

bahh ainda continuo achando que foi piadinha, e como eu falei ele indo se desculpar publicamente
n&#227;o significa nada, o que ele disse ou deixou de dizer so foi pra tira a a imagem de racista dele.

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
2.870
0

farofawoo 

Banido

21-11-2006 22:51

Engraçado q no tópico do Costinha um monte de gente pagou pau para ele por suas piadas sobre
homossexuais...
Piada depreto naum pode, mas de homossexual pode ?

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
22.607
2

Doctrine_Dark 

Membro

 Citando +z3d+ 

que otario

humorista e n&#227;o sabe com o que brincar

ofende as pessoas gratuitamente

ridiculo esse cara

piada de racismo n&#227;o e piada...

PS:n&#227;o sou negro mas abomino qualquer racismo de qualquer especie

21-11-2006 23:10 #84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
12.811
164

RedLaBull 
Membro

21-11-2006 23:35

Pessoal &#233; tao burro que ta achando ainda que o Michael Richards tava fazendo piada.. ele nao
estava fazendo piada.. tipo tirando sarro de que os negros s&#227;o assim. .falam assim.. etc etc... ele
tava puto.. xingando um cara. .fazendo apologia a violencia racial.. ao segregacionismo q um dia houve
nos EUA.. e se colocando como superior.. falou um monte de palavr&#227;o.. o pessoal se levantou. .foi
embora.. respondeu.. o show foi interrompido. . e tem gente achando que foi "uma piada de preto"

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2005
3.134
8

Boris Diaw 

Membro
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aiasiaia

Dificil de entender isso?? 

Ele foi no David Letterman se desculpar.. falou que perdeu a cabe&#231;a.. quase chorou. .o Seinfeld foi
com ele. .disse que est&#225; arrependido.. perdeu a cabeca.. ficou furioso. .disse um monte de merda..
pediu desculpas a todos.. NAO FOI PIADA MEU DEUS DO CEU.. foi uma agress&#227;o

Como o povo &#233; burro

21-11-2006 23:57

Se fosse piada eu sentiria nojo do p&#250;blico americano que r&#237; das piadas racistas de
comediantes negros mas acha rid&#237;culo quando brancos as repetem.

Enfim, como j&#225; disse 3x nesse t&#243;pico, N&#195;O FOI PIADA, POHA.

#86

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 1999
9.471
5

Arraso 

Membro

22-11-2006 2:09

ahuaauah eu s&#243; assistia seinfield por causa dele...mas fiquei com raiva dele agora 

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
12.635
0

lookaway 

Membro

22-11-2006 3:08

o video foi uma merda. mas o pior foram os comentarios. vai toma no cu, americano é MUITO RACISTA.
tanto negros como brancos, tratam pessoas de outras raças como se fossem de outra especie, de outro
planeta.

caralho é revoltante. povinho mediocre do caralho

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2000
12.516
1

UmK 

Banido

22-11-2006 3:51

um babaca como outros mtos

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
6.472
0

Kalunga 

Banido
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22-11-2006 6:39

1234567890

Exagerou mesmo, mas todo mundo se chama de nigga nos EUA o tempo todo, na TV, no cinema e até em
games (Vide GTA) agora ficam de veadagem.
Mas eu fikei atordoado, como fã dele e da série, fora q ele ta sumidão e depois de mais de 8 anos ele
reaparece com publicidade ruim, e ta acabadaço 

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2006
824
49

Ed 

Membro

 Citando Dexter Morgan 

Acho incrível como americano pode ser bem gay em relação a algumas coisas. Por exemplo, Chris Rock
pode subir no palco e falar o que quiser, mas quando um outro comediante - branco- faz a "mesma coisa"
eles já fazem escândalo. 

Não discordo dele ter ficado puto, porque os negros lá, em geral, são bastante escandalosos, gostam de
chamar a atenção. Eu pessoalmente achei a atitude do cara a de um filho da puta racista, poderia ter
contornado a situação de outra forma.

HardMob <<Referências>> Adrena

22-11-2006 7:05

Nem adimiro mais o trabalho dele por isso! Ridiculo fazer isso! Isso é idiotice! Nossa que cara babaca!

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
1.673
2

(PKM) Mephisto  

Membro

22-11-2006 8:37

q escroto

sem respeito nenhum

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
3.346
0

Nigosky 

Membro

22-11-2006 8:47

os daki saum piores, naum ouse falar a palavra "negro" senaum eh inafiançavel

#93

Jet-Li 
Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mas que porra é essa?
Jul 2003
10.004
82

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

22-11-2006 8:53

"nego" eh giria das mais antigas.... nao se fala "fala nego" soh pra colegas negros nao

#94

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
2.119
0

MeStRe SpLiNtEr 

Membro

 Citando Drácula de 1931 

Uma coisa é um broder teu te encontrar na rua e soltar um "fala neguinho" ou "fala meu nego" e outra é tu
usar essas expressões no meio de uma discussão.

22-11-2006 9:12

verdade...
eu uso a palavra "negada" para dizer "galera"

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
22.607
2

Doctrine_Dark 

Membro

 Citando MeStRe SpLiNtEr 

"nego" eh giria das mais antigas.... nao se fala "fala nego" soh pra colegas negros nao

22-11-2006 13:16

N&#227;o admirar mais o trabalho do cara?

Nem o conhe&#231;o pelo nome. HIS NAME IS KRAMER.

Pra mim continuar&#225; sendo o bom e velho Cosmo Kramer. E isso s&#243; fez aumentar meu 

KRAMER FOR PRESIDENT!

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 1999
9.471
5

Arraso 

Membro
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22-11-2006 14:51

o Seinfeld foi c/ ele pq eles tão lançando as temporadas de dvd e não tão a fim d melar as vendas pq o
babaca tah c queimando......

afinal o Kramer chave no seriado......

outra, ele não tava MESMO fazendo piada não...... perdeu a cabeça, ele começou meio q zoando e pah, do
mesmo jeito q os negros zoam um branco num comedy club.... mas daih o nego não baixou bola, e ele
como tava no microfone ficou putão da vida e falou td q queria..... depois c arrependeu......

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
5.092
42

e.Raze 

Membro

 Citando BORISDIAWISBACK 

Pessoal é tao burro que ta achando ainda que o Michael Richards tava fazendo piada.. ele nao estava
fazendo piada.. tipo tirando sarro de que os negros são assim. .falam assim.. etc etc... ele tava puto..
xingando um cara. .fazendo apologia a violencia racial.. ao segregacionismo q um dia houve nos EUA.. e
se colocando como superior.. falou um monte de palavrão.. o pessoal se levantou. .foi embora.. respondeu..
o show foi interrompido. . e tem gente achando que foi "uma piada de preto" aiasiaia

Dificil de entender isso?? 

Ele foi no David Letterman se desculpar.. falou que perdeu a cabeça.. quase chorou. .o Seinfeld foi com
ele. .disse que está arrependido.. perdeu a cabeca.. ficou furioso. .disse um monte de merda.. pediu
desculpas a todos.. NAO FOI PIADA MEU DEUS DO CEU.. foi uma agressão

Como o povo é burro

22-11-2006 14:57

É sempre assim... faz parte da ignorancia e intolerancia humana.

Um erro e as pessoas apagam todo o passado de uma pessoa e a condenam...nao importando se ele so
fez o bem antes...

é uma merda sabe...

Eu sou um cara intolerante pra kct... mas quando envolve terceiros eu sempre me coloco no lugar dos
envolvidos.

#98

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
599
0

AudioMobile 

Membro

 Citando (PKM) Mephisto 

Nem adimiro mais o trabalho dele por isso! Ridiculo fazer isso! Isso é idiotice! Nossa que cara babaca!

24-11-2006 1:43 #99

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2000
12.516
1

UmK 

Banido

 Citando Drácula de 1931 

Pediu desculpas, então tá valendo... Pior seria errar e não se desculpar. Ninguém explode assim de graça,
ele tava nervoso, de certo com problemas pessoais.

Eu quero mais é que se fodam vocês, caras certinhos e caretas! 
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é teu homem que voce ta defendendo?

O cara é racista? É! 

E daí? Ele tem direito a ser o que bem entender e de ter a opinião que quiser e pau no cu de quem
discorda!

Ele fez besteira? Fez. 

Pediu desculpas? Pediu! 

Então calem a boca e deixa o cara tocar a vida dele, parem com esse policiamento ridículo e deixem de
querer dar lição de moral pra quem não lhes conhece. Ficam aí com essas elocubrações pseudo-
humanitárias, regurgitando toda essa baboseira "liberal" e "justa"... 

Tomar no cu!

O cara perdeu a cabeça, disse merda e pediu desculpas.

Todo o resto é desculpa pra vagabundo bater sua punheta ególatra. 

Sem esquecer que o homem é um puta humorista, tá cheio da grana (muito mais do que todos vocês
juntos) e, com esse lance de errar e se desculpar, ele ganhou mais adeptos e admiradores. Vai ter gente
hipócrita e cretina condenando o sujeito pro resto da vida. Foda-se. Em compensação ele continua sendo o
que é e não será as lamúrias de um bando de babaquinhas de um forum no cú do Brasil que vai mudar
isso. 

24-11-2006 1:58

a diferença meu caro amiguinho é que ele falou o q pensa mas pode muito bem sofrer consequências
penais. Ou vc acha q um pedido de desculpa é o suficiente? se for assim, abram as prisões pq não tá no
gibi a quantidade de preso "arrependido"
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 Citando Drácula de 1931 

Pediu desculpas, então tá valendo... Pior seria errar e não se desculpar. Ninguém explode assim de graça,
ele tava nervoso, de certo com problemas pessoais.

Eu quero mais é que se fodam vocês, caras certinhos e caretas! 

O cara é racista? É! 

E daí? Ele tem direito a ser o que bem entender e de ter a opinião que quiser e pau no cu de quem
discorda!

Ele fez besteira? Fez. 

Pediu desculpas? Pediu! 

Então calem a boca e deixa o cara tocar a vida dele, parem com esse policiamento ridículo e deixem de
querer dar lição de moral pra quem não lhes conhece. Ficam aí com essas elocubrações pseudo-
humanitárias, regurgitando toda essa baboseira "liberal" e "justa"... 

Tomar no cu!

O cara perdeu a cabeça, disse merda e pediu desculpas.

Todo o resto é desculpa pra vagabundo bater sua punheta ególatra. 

Sem esquecer que o homem é um puta humorista, tá cheio da grana (muito mais do que todos vocês
juntos) e, com esse lance de errar e se desculpar, ele ganhou mais adeptos e admiradores. Vai ter gente
hipócrita e cretina condenando o sujeito pro resto da vida. Foda-se. Em compensação ele continua sendo o
que é e não será as lamúrias de um bando de babaquinhas de um forum no cú do Brasil que vai mudar
isso. 
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