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Calma galera... Leiam e filtrem... 

Tanto o Look quanto o Dracula.

O foda de responder r&#225;pido &#233; que voc&#234; sempre se acha o dono da verdade. P&#225;ra,
d&#225; uma volta, e volta disposto a dar o bra&#231;o a torcer. Come&#231;ar a xingar &#233; por
falta de argumentos ou por se achar "o superior". Isso &#233; pior q racismo.

No outro t&#243;pico l&#225; exagerei um pouco sobre chamando a guria de vadia hehehe

Discuti com o look, e pude realmente enxergar algumas coisas que poderiam ser diferentes.
Do mesmo jeito que espero que ele tenha prestado aten&#231;&#227;o no que eu disse e percebido algo
tamb&#233;m.

Aprendam com quem qr q seja. N&#227;o precisa ser s&#243; na facul ou com Voltaire.

Uma vez uma psi me disse algo mto interessante: 

Aprendo muito mais com minha filhinha do que j&#225; aprendi com gente mais velha.
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 Citando P@nt@neiro 

vo começar a distribuir warns e ban pros "guerreiros" de multiquote, se continuar a responderem
quotes com risadas idiotas... coisa mais escrota isso.
avisados
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ora...o q tem de errado rir? está proibido rir no boteco Hardmob?

Se vc ler com atençao, eu não fiz agressões...se quiser fazer algo correto como um moderador, leia as
agressões que o usuário proferiu a mim. Onde eu coloquei meu ponto de vista e fui chamado
GRATUITAMENTE de imbecil e ainda tive meu pai envolvido.

isso é cerceamento à liberdade de expressão! 

25-11-2006 15:16

Kramer Ot&#225;rio!
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Rain Duacelera 

Membro

"SOLTARAM O PITBULL !!!!!"

25-11-2006 16:04

Os caucasianos devem respeitos a todas as "raças" não só a negra. 
Saiba interpretar o que o "carpe diem" falou.

Voce sabia que o no Brasil vários presos foram despejados aqui? alguns obrigados pela coroa portuguesa?

pelo visto vc não sabia dessa.

Pare com os ataques pessoais sem motivos. Voce é capaz de se prender ao tema q estávamos discutindo?

espero que a moderação veja o flamme incansável que vc faz.
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 Citando Drácula de 1931 

São moleques. Não tem nem formação, nem cultura e nem vivência em nada de nada. Fossem eles
homens eu os levaria a sério.

 Citando Drácula de 1931 

No entanto, os antepassados de vocês (se é que vocês os conhecem) vieram ao Brasil por livre escolha.

 Citando Drácula de 1931 

Não foram trazidos aqui feito animais para, até hoje, serem acorrentados, correntes essas que, na verdade,
está em todos nós graças ao sistema econômico que dá ao tsuNami a chance de gastar milhares de reais
em hospedagem enquanto que você, Lookinho, não tem nem acesso a uma escola que lhe ensine a não
babar.
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A minha formação intelectual não lhe interessa! se vc acha q é baixa, prove pq.

Falando nisso...eu lhe perguntei qual é a sua formação. Tem como responder as perguntas?

Sempre ganha menos q um branco? prove que isso ocorre.

Espero que a moderação veja isso.

 Citando Drácula de 1931 

O sistema atual é torpe, sujo e canalha. 

Só que você, por você ser branco, as chances de trabalho e melhores salários são maiores pra sua pessoa
do que para um negro, com certeza. Se você não aproveita a sua vantagem racial exatamente devido a
sua baixa formação intelectual é OUTRA história. .

 Citando Drácula de 1931 

Mas um negro mesmo com nível superior, formação, doutorado e o escambau, sempre ganha menos que
um branco. Sempre.

 Citando Drácula de 1931 

E isso é algo que até o Lookaway e sua burrice crônica não pode negar.

25-11-2006 16:26

Ela viu, mas ela tb concorda 
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 Citando lookaway 

Espero que a moderação veja isso.
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 Citando lookaway 

Os caucasianos devem respeitos a todas as "raças" não só a negra. 
Saiba interpretar o que o "carpe diem" falou.

Voce sabia que o no Brasil vários presos foram despejados aqui? alguns obrigados pela coroa portuguesa?

pelo visto vc não sabia dessa.

Pare com os ataques pessoais sem motivos. Voce é capaz de se prender ao tema q estávamos discutindo?

espero que a moderação veja o flamme incansável que vc faz.

A minha formação intelectual não lhe interessa! se vc acha q é baixa, prove pq.
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Ah, fala s&#233;rio n&#233;?

- Os portugas que foram degradados aqui pelo menos vieram na condi&#231;&#227;o de homens livres.
Ao contr&#225;rio dos negros, que vieram como escravos.

- Quanto ao sal&#225;rio m&#233;dio do negro ser BEM menor que o do branco, n&#227;o &#233;
dif&#237;cil, basta ver o &#250;ltimo PNAD. Salvo engano &#233; o de 99.

Uma das rar&#237;ssimas vezes que o Dr&#225;cula fez sentido. Preconceito no Brasil existe, os negros
tem BEM menos condi&#231;&#245;es que os brancos para N coisas.

Falando nisso...eu lhe perguntei qual é a sua formação. Tem como responder as perguntas?

Sempre ganha menos q um branco? prove que isso ocorre.

Espero que a moderação veja isso.

"Que se foda! Eu quero um mundo melhor." 
Epitáfio de Jenny Sparks, o espírito do século XX.

25-11-2006 17:16

De acordo com alguns historiadores eles ganharam a liberdade aqui em troca do perdão de seus crimes.
Veja q ele afirma que os antepassados chegaram aqui por livre e espontânea vontade.

É diferente dos escravos? não preciso nem responder não é mesmo?

Em média é sim...mas é errado falar que SEMPRE o salário é menor. Vc é esperto e sabe q é um erro
lógico fazer tal afirmação. Eu mesmo já trabalhei com negros e eles tinham exatamente o mesmo salário
do que eu.

Acho que vc não leu mto bem o que ele escreveu.
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 Citando Colher 

Ah, fala sério né?

- Os portugas que foram degradados aqui pelo menos vieram na condição de homens livres. Ao contrário
dos negros, que vieram como escravos.

 Citando Colher 

- Quanto ao salário médio do negro ser BEM menor que o do branco, não é difícil, basta ver o último
PNAD. Salvo engano é o de 99.

 Citando Colher 

Uma das raríssimas vezes que o Drácula fez sentido. Preconceito no Brasil existe, os negros tem BEM
menos condições que os brancos para N coisas.

26-11-2006 0:55 #158
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meu deus ... calem a PORRA DA BOCA FILHA DAS PULTAS ! 
Registro:
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8.446
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o k i t a 

Membro

When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.
-Jimi Hendrix

26-11-2006 1:56

Dr&#225;cula, preste aten&#231;&#227;o.

Quando um branco, em qualquer c&#233;nario ou circunst&#226;ncia, resolve proferir
improp&#233;rio/inj&#250;rias a respeito de uma quest&#227;o racial/gen&#233;tica ele est&#225;
manifestando/exercendo racismo. Certo? 
(CALMA, N&#195;O DISSE NADA SOBRE ISSO SER CRIME AINDA)

Ora essa... Se um branco, envolvido por ironia ou raiva, tem a capacidade de exercer esse racismo,
ent&#227;o, em qualquer outra circunstancia ele pode exercer essa discrimina&#231;&#227;o.

Simplificando: voc&#234; acha que o Kramer, se amea&#231;ado de alguma forma, n&#227;o
discriminaria um negro? [no trabalho]

Todas as formas de discrimina&#231;&#227;o s&#227;o perigosas. O bom seria &#233; que todos
acordassem e n&#227;o existe nada disso. Mas n&#227;o tem como. N&#227;o tem como e a
quest&#227;o do negro &#233; um fato que exige urg&#234;ncia.

Os amarelos n&#227;o precisam de urg&#234;ncia. Se precisassem, racismo contra amarelos
est&#225;ria na propaganda da globo e nas novelas. Entendeu?

A urg&#234;ncia &#233; que configura o fato de ser necess&#225;rio considerar o Kramer um criminoso.
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Última edição por benweinman : 26-11-2006 às 2:00

26-11-2006 2:02

Concordo.
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Membro

 Citando o k i t a 

meu deus ... calem a PORRA DA BOCA FILHA DAS PULTAS ! 

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

26-11-2006 13:25

Seus nerds de merda... os dois tem razão...acabou.
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Membro

26-11-2006 13:41

resumindo:

drácula acredita que a liberdade de expressão não traz consigo a responsabilidade. Ou seja, amanhã um
sujeito pode publicar no jornal uma reportagem afirmando que a sua família é formada por traficantes de
drogas. Ele pode fazer isso mesmo sem provas, só para expressar o que pensa! e vc? vai sofrer as
consequências gerais pq ele está com vontade de se expressar. 

Vc ainda acha que ele está com a razão?
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 Citando Hackshin 

Seus nerds de merda... os dois tem razão...acabou.

26-11-2006 13:44

Já falei 10000x 

se ele se retratou, ótimo! mas isso pouco importa. 
A cadeia está cheia de gente arrependida.

Troca o disco! ninguém está malhando o cara! ele foi racista e isso é condenável...qual é a dificuldade de
tal coisa?
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 Citando Drácula de 1931 

Concordo.
O Michael Richards se retratou. .

 Citando Drácula de 1931 

Então pra que ficar malhando ele em ferro frio?
O cara não vai mudar de idéia e, pior, vai achar que tem um complô pró-negros contra ele, aumentando
ainda mais o racismo. 
Gente burra! Deixa o cara!

 Citando Drácula de 1931 

Ou seja: uma série de consequências levaram a situação a chegar aonde está. É só ver o "Dia da
Conciência Negra" que faz tempo que existe e foi criado para que os negros sejam incentivados a
estudarem (pequisas mostram que 80% dos negros possuem a tendência de no máximo concluirem o 2º.
grau) e procurarem uma melhor colocação profissional.
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Moderação avisada.

Não foi racismo como dizem os pulhas deste fórum.

Foram consequências de uma raça que estava subjugada e submetida aos ditames brancos.

Não é racismo. É fato. 

E acontecia com ou sem a concordância dos pulhas aqui presentes.

Perfeitamente!

Mas aí vem um infeliz como o Lookaway e aponta a própria Raça como sendo criminosa.

Além de profundamente imbecil, torpe e estúpido, o Lookinho NEM SABE (ou suspeitamente deixa de
lado) a existência de tais discriminações que não envolvem somente a cor da pele, mas fazem parte do
cotidiano de todos os povos do mundo.

Em suma: os outros (assim como ele) podem ser racistas da forma que quiserem.

Na cabeça do Lookaway, o que um branco diz numa discussão pra atingir o outro (só porque ele é negro)
é CRIME!

Lookaway é racista. 
E da pior espécie.

26-11-2006 13:54

ora...então temos um doutrinador aqui no forum.

Mostre para nos incapazes o seu trabalho!

#164

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
12.635
0

lookaway 

Membro

 Citando Drácula de 1931 

Uma idéia para os senhores: a Lei nunca é absoluta.

26-11-2006 14:37

pior, vamos deixar que a sociedade seja permeada em todos os níveis por pessoas "livres" para espalhar
palavras racistas? 

é a mesma coisa que permitir que se crie a tendência de discriminar todos os negros de seus respectivos
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 Citando lookaway 

resumindo:

drácula acredita que a liberdade de expressão não traz consigo a responsabilidade. Ou seja, amanhã um
sujeito pode publicar no jornal uma reportagem afirmando que a sua família é formada por traficantes de
drogas. Ele pode fazer isso mesmo sem provas, só para expressar o que pensa! e vc? vai sofrer as
consequências gerais pq ele está com vontade de se expressar. 

Vc ainda acha que ele está com a razão?
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empregos.

não vejo diferença entre crianças vendo adultos "livros" expressando sua opnião racista de adultos
discriminando negros em seus empregos.

26-11-2006 14:48

eita descontrole! 

baixa a bola meu filho...baixa a bola...

#166

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
12.635
0

lookaway 

Membro

 Citando Drácula de 1931 

Eu não levo a sério nenhuma dessa patacoada toda porque, como eu disse anteriormente, aqui só tem
bobão. Já que o tema é racismo, vou me referir aos membros daqui como LOIRAS BURRAS! Tá bom
assim?

Lamento pela condição dos mutantes alienígenas mentecaptos que LÊEM as mensagens deste forum pelos
ouvidos!

Pelo menos já sei como o pessoal aqui caga: pelos dedos!

E pensam pelo cu!

Vão dormir, campeões! 
E sonhem com um cérebro que quem sabe Papai Noel presenteie vocês com um. 
Porque paínho e maínha fracassaram retumbantemente, certo?

Sigh heil, loiras! 

27-11-2006 1:23

Frase feita hein...

"água mole pedra dura tanto bate até que fura"

vou usar essa com vc.

A onfesa não está nos "Olhos de quem vÊ" ele cometeu uma ofensa sob qq "olho".

não? engraçado. Eu pensei que as leis da física sempre fossem aplicáveis. Mas ok...

será que se alguém pular do prédio o campo gravitacional da terra deixa de existir e assim ele poderá

#167

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
12.635
0

lookaway 

Membro

 Citando Drácula de 1931 

Já expliquei e você se fez de desentendido. A ofensa está nos olhos de quem a vê. .

 Citando Drácula de 1931 

E as pessoas não são regidas por Leis da Física. Pouco importa se há uma urgência nos tipos de situação
ou não.
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voar?

Isso ai se chama livre arbítrio. Se o sujeito quiser viver a vida dentro da lei, terá que seguir certas
"regras". 
Se o indivíduo não quiser ser "politicamente correto" ele terá que arcar com essas consequências e uma
delas é a penal.

Eu já lhe fiz essa pergunta? pq a insistência com a formação que os nossos pais nos deram?

Sendo mais específico. Ao que parece, vc é que não teve formação alguma e está choramingando pela
condição que os outros alcançaram. Pare de choramingar e busque o seu lugar.

Renato Araguão estava certo? nem sempre. Até os negros as vezes se chamam assim. Se vc ler alguma
coisa do que escrevo, verá que o problema NÃO FOI ESSE! ele fez alusão a RACISMO, a grupos que
pregavam o EXTERMINIO DOS NEGROS.

Mas eu sei que vc não le nada...vai continuar com a mesma ladainha de "seus pais não lhe deram..."

bi bi bi bi

Mentira...mussum eram um personagem humorístico, claro que ele tmb carregava o padrão do "nego
malandro carioca e sambista". Os negros e principalmente partes da sociedade é que fez com que esses
problemas fossem mais discutidos.

Prove.

Já sei...para vc hipocrita é o médico que fuma mas diz ao seu paciente que cigarro faz mal não é?

Tenho certeza que vc não faz idéia do q é racismo....

 Citando Drácula de 1931 

O modo de agir "politicamente correto" é uma escolha. Opta-se por falar ou não de um tema e da maneira
que se achar mais conveniente.

 Citando Drácula de 1931 

É uma questão de respeito. Cortesia. Educação mesmo.

Coisas que alguns de vocês não sabem o que são (mas fingem saber), graças a péssima formação que
seus pais lhes deram.

 Citando Drácula de 1931 

Mas é emblemático: antes, se um branco chamasse um negro de "preto, macaco, urubu", como fazia
Renato Aragão com o Mussum, até os negros achavam graça. Era torpe, vil e enojante mas todo mundo
achava graça.

 Citando Drácula de 1931 

A medida que os negros foram se impondo racialmente perante a sociedade, esta CALOU A BOCA e
parou com as brincadeiras pois os próprios negros conseguiram reavivar a auto-estima e o valor próprios
que até mesmo negros como o Mussum destroçavam.

 Citando Drácula de 1931 

A distância do políticamente correto para a hipocrisia é menor que se imagina.

 Citando Drácula de 1931 

Chamar alguém de preto ou negro é o mesmo que chamar alguém de "ô loira!", "Ô moreno!", ou "ô china!".
Entretanto, você pode ofender alguém chamando de "afro" desde que a frase venha recheada de
ridicularização, prejulgamento, ou coisas assim.
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"Ô loira" pode ser precocentuoso quando vc diz: "pqp! ô loira! tu é barbeira hein"

ou ainda..."ih kct...vou dar meia volta olha o negão chegando ai...é bandido"

Agora me explique...vc começa defendendo uma atitude racista e agora vem com discursinho sobre a
condição dos negros no Brasil? pelo menos pra rir serve.

 Citando Drácula de 1931 

E não se trata de uma questão de coitadice dos negros. 

É questão de valorização de um povo que ainda está na senzala social neste Brasil injusto e canalha.

27-11-2006 2:46

t&#225; t&#225;...ret&#243;rica de baixo n&#237;vel. Todos tem problemas e s&#243; vc &#233; que
n&#227;o tem...t&#225; legal.

desculpe...mas vc est&#225; embromando.

Me senti ofendido quando vc colocou familiares no meio. Isso eu n&#227;o tolero. Se era brincadeira de
sua parte, acho q a modera&#231;&#227;o j&#225; deve ter tomado alguma provid&#234;ncia quanto a
sua "brincadeira".

Quando leio os seus posts eu lembro das crian&#231;as que afirmam que sabem mas que n&#227;o
v&#227;o contar pq n&#227;o querem. Vc tem um intelecto perto disso.

Prove.

#168

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
12.635
0

lookaway 

Membro

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

O principal problema de todos voc&#234;s, e porqu&#234; n&#227;o dizer da maioria dos brasileiros,
&#233; a incapacidade de se colocar no lugar do alheio. Voc&#234;s s&#243; v&#234;em as coisas a partir
de si mesmos, o que &#233; um contra-senso louco pois para entendermos o semelhante precisamos
SEMPRE estar no lugar deles. Mas voc&#234;s nunca fazem isso, o que &#233; assombroso... Mas
n&#227;o tanto assim.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

N&#227;o &#233; quest&#227;o de dizer "ah, eu n&#227;o vi nada demais", ou "ah, isso &#233;
desprez&#237;vel, imperdo&#225;vel, conden&#225;vel".
&#201; quest&#227;o de quem reclama que viu. 
&#201; quest&#227;o de quem se sente ofendido que v&#234;.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Quando eu brinquei com o Lookaway chamando ele disso e daquilo, uma parte era provoca&#231;&#227;o
pra ele se descontrolar. Algo bastante comum neste f&#243;rum. Por&#233;m, era algo dito sem maldade,
sem ofensa, enfim, era zoa&#231;&#227;o minha. Mas o sujeito se sentiu ofendido e, como qualquer um,
teria o direito de reclamar.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Acontece que o que o pr&#243;prio Lookaway fez (antes desse t&#243;pico) &#233; uma forma n&#227;o
apenas de ofensa racial mas &#233; uma segrega&#231;&#227;o

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

(em duas situa&#231;&#245;es, a primeira quando condenou a ado&#231;&#227;o de crian&#231;as por
casais homossexuais,

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4624943.html#post4624943
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4624943.html#post4624943
http://www.hardmob.com.br/members/lookaway.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/lookaway.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-post4625112.html#post4625112


"Kramer" xinga negro por ter interrompido seu show [YT inside]

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/274400-kramer-xinga-negro-ter-interrompido-show-yt-inside-7.html[04/02/2013 17:33:30]

E isso &#233; segrega&#231;&#227;o? de maneira alguma. A ado&#231;&#227;o de crian&#231;as por
casais homossexuais &#233; um tema ainda em discuss&#227;o pois n&#227;o se sabe ao certo se esse
tipo de uni&#227;o vai causar algum tipo de problema futuro ao filho. Na minha opini&#227;o eu acho q
vai. Se vc tem algo contr&#225;rio a isso, eu respeito. 

E se vc possui algum estudo sustentando o seu ponto de vista e al&#233;m do mais colocando por baixo
qq outro tipo de abordagem, ent&#227;o nos apresente.

isso &#233; segrega&#231;&#227;o? ahhh fa&#231;a-me o favor. Primeiro q foi uma brincadeira e
depois se vc for pobre, agora eu estarei "segregando"?

Prove que &#233; racismo.

Leia 200x o seguinte:

racismo

doutrina que tende a preservar a unidade da ra&#231;a e assenta na suposta superioridade de
uma ra&#231;a que se confere o direito de exercer dom&#237;nio sobre as outras;

Mas eu sou liberal e n&#227;o concordo com a ado&#231;&#227;o. Algum problema? se sim, me diga pq.

"pitboy da internet" foi hil&#225;rio...

Sim, direito mtas vezes previsto em lei.

Algu&#233;m com um m&#237;nimo de instru&#231;&#227;o n&#227;o vai achar gra&#231;a em
racismo expl&#237;cito.

vai come&#231;ar...
fa&#231;a assim: ignore o direito de express&#227;o j&#225; que n&#227;o faz a m&#237;nima
id&#233;ia do que seja.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

e a segunda quando tentou adivinhar minha condi&#231;&#227;o social (me chamando de pobre), me
julgando por uma foto antiga de 10 anos atr&#225;s).

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Os termos que ele usou podem ter sido polidos, educados, ele pode n&#227;o ter dito algo parecido com
"grupos de exterm&#237;nio", mas abriu margem &#224; uma s&#233;rie de interpreta&#231;&#245;es
(como tudo que &#233; dito no forum, ali&#225;s) e, uma delas, &#233; a racista.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Usei a frase infeliz dele (de que era liberal, mas n&#227;o aceitava a ado&#231;&#227;o de uma
crian&#231;a por um casal homossexual) para n&#227;o apenas mostrar como ele &#233; uma pessoa
pequena, como o t&#237;pico pitboy da Internet. Da&#237; ele se fudeu e caiu em contradi&#231;&#227;o,
mas beleza. 

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

De volta ao ponto, agora pensem um pouco, senhores: e se fosse com voc&#234;s?

H&#225; gente que n&#227;o tolera a ofensa e reclama. Direito dele.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

H&#225; gente que releva e acha gra&#231;a. Idem.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Mas se h&#225; o direito de se expressar, se &#233; dado o direito de se expressar...
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qual &#233; o problema? rir num show de humor &#233; errado? 

use um pouco ai de seus neur&#244;nios:

- estavam em um show de humor;
- tudo q eu o kramer falava era visando o humor;
- quando ele come&#231;ou a falar com racismo algumas pessoas pensavam que era brincadeira e assim
riram;
- Depois perceberam q eram s&#233;rio e assim o bom senso de algumas falou mais alto;

li&#231;&#227;o de moral? pfffff

dizer: "fracassado profissionalmente" &#233; o mesmo de dizer "vc &#233; negro e os grupos de
exterm&#237;nio q existiam a 50 anos atr&#225;s estavam certos!"?!

&#233; isso mesmo que vc quer dizer?! q afirmar "fracassado profissionalmente" &#233; racismo?!!??!?

se sim...eu vou lhe compreender um pouco mais.

E se ele for fracassado profissionalmente? e se ele n&#227;o for ou se de certa forma se sentir lesado, ele
pode acionar os direitos dele.

onde vc leu q eu lhe chamei de racista?

"Agora me explique...vc come&#231;a defendendo uma atitude racista e agora vem com discursinho sobre
a condi&#231;&#227;o dos negros no Brasil? pelo menos pra rir serve."

ONDE?! mas pqp...&#233; mta limita&#231;&#227;o pra uma pessoa s&#243;.

Vc de certa forma "apoiou" uma atitude dele racista falando sobre "direito de express&#227;o". Isso
n&#227;o quer dizer que VOCE seja racista. Quer q eu desenhe?!

Discordo! &#233; grosseiro chamar um negro de negro? pq? s&#243; ser&#225; se vc chama-lo assim

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Faz o seguinte, roda a&#237; o v&#237;deo do incidente com o Kramer que voc&#234; vai notar que
quando ele come&#231;a a xingar e tentar atingir o sujeito que atrapalhou o show dele, fazendo
conota&#231;&#245;es racistas, o pessoal come&#231;a a rir... e uma mulher na plat&#233;ia, depois que
ele grita "it's a nigger!!!!" lamenta (ela fala "Oh, my God"). Depois &#233; que come&#231;am a se levantar,
e se indignar com a situa&#231;&#227;o.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Esse mesmo pessoal, que achou gra&#231;a no come&#231;o, quis dar li&#231;&#227;o de moral depois.
E at&#233; mesmo o sujeito que foi "agredido verbalmente" perdeu a raz&#227;o, quando ofendeu de volta
o Kramer, dizendo que ele era um "fracassado profissionalmente". Ou seja, ele tamb&#233;m foi racista,
pois teve uma atitude hostil em rela&#231;&#227;o a determinada categoria de pessoas (e esse &#233; um
dos requisitos do racismo, definidos pelo dicion&#225;rio, e n&#227;o por mim).

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Eu? Racista???? 
Me chamar de racista &#233; a suprema imbecilidade dita a meu respeito neste forum! 
E imbecilidade andam grassando por aqui...

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

&#201; tudo muito simples: chamar algu&#233;m de "negro" era normal. Aceit&#225;vel.

N&#227;o &#233; mais.

&#201; feio, &#233; grosseiro, &#233; coisa de gente sem educa&#231;&#227;o.
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para denegrir, diminuir...coisas como :" s&#243; podia ser preto..." 
&#201; sem educa&#231;&#227;o quando alguma mulher diz "acho aquele negro ali mto simp&#225;tico
e bonito" ?

n&#227;o sei pq...as diferen&#231;as existem, se elas se resumirem apenas a cor da pele e alguns
detalhes da anatomia...ent&#227;o pq n&#227;o?

daqui a pouco nessa sua cabe&#231;a, n&#227;o ser&#225; elegante se referir a mulher como
mulher...pq seria uma "segrega&#231;&#227;o". 

Pat&#233;tico.

Vc est&#225; escrevendo isso para mim?

j&#225; faz uns 20 posts q vc escreve a mesma coisa, todo mundo est&#225; cansado de saber sobre
(evite escreve o obvio) e al&#233;m do mais...vc &#233; bem prolixo.

ad hominem. 

al&#233;m de burro eu sou bob&#227;o! 

responda as seguintes perguntas:

quantos anos vc tem?

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

N&#227;o importa se voc&#234; tem ou n&#227;o intimidade com o cara, &#233; errado e a sociedade
n&#227;o vem aceitando esse tipo de comportamento. Antes aceitava BEM MAIS mas hoje n&#227;o
&#233; l&#225; muito de bom tom. 

No seu c&#237;rculo de amizades, entre seus manos, entre sua fam&#237;lia, &#233; uma coisa. Mas no
trabalho, na escola e nos ambientes sociais, essa intimidade acabou. E a tend&#234;ncia &#233; acabar
inclusive em outros ambientes. 

Os costumes mudaram, as pessoas mudaram, o Brasil mudou. 

Convivam com isso, igualit&#225;rios de araque!

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

E antes de mais nada, &#233; uma imensa grosseria chamar outra pessoa pela sua ra&#231;a.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

Talvez na sua casa e entre seus amigos voc&#234;s se tratem desse jeito mas, conforme eu disse, OS
TEMPOS S&#195;O OUTROS! E h&#225; pessoas que n&#227;o toleram esse tipo de tratamento que,
conforme eu disse, &#233; grosseria. 

Al&#233;m do que, &#233; preciso entender que isso se tornou grosseria e &#233; mal visto exatamente
porque o negro passou a valorizar-se muito mais do que antes. E essa valoriza&#231;&#227;o &#233; algo
que n&#227;o entra na cabe&#231;a de voc&#234;s pois com certeza nenhum dos senhores foi
discriminado pela ra&#231;a, n&#227;o teve parente agredido ou perseguido por ser negro, enfim, a maioria
dos senhores s&#227;o de outras ra&#231;as que n&#227;o a negra. 

Basta olhar a Hist&#243;ria e a atualidade perceber que o negro foi, e &#233;, estigmatizado. E chama-lo
de "negro" &#233; manter uma situa&#231;&#227;o de segrega&#231;&#227;o t&#227;o irraigada, t&#227;o
profundamente enfiada no cora&#231;&#227;o do brasileiro que a maioria dos senhores n&#227;o
compreende isso.

 Citando Dr&#225;cula de 1931 

E calaboca, Lookinho. 
Tu &#233; burro demais, t&#225; que pariu! 
Guarda tua boca pra comer capim!
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qual &#233; a sua forma&#231;&#227;o?

27-11-2006 6:41

“Tres coisas s&#227;o infinitas: o universo a estupidez humana e essa discuss&#227;o. Mas quanto ao
universo eu ainda tenho minhas d&#250;vidas e creio que essa discuss&#227;o se encaixe na segunda.” -
Albert Einstein

#169

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.274
2297

KeyserSoze 

Membro

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

27-11-2006 10:40

eu queria saber se algu&#233;m l&#234; esses posts ai de cima

#170

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
6.472
0

Kalunga 

Banido

27-11-2006 11:12

  

kkkkkkk

#171

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

\o/ geliebtes Vaterland
Mar 2003
4.564
281

kurt74  

Membro

 Citando Kalunga 

eu queria saber se alguém lê esses posts ai de cima

O objetivo da guerra não é morrer por seu país, mas fazer o outro sujeito morrer pelo dele.
General George Patton
kurtfront - Comunidade Pessoal [BR] Amantes de Jogos de Guerra - link
Sniper Elite V2 - Iron Front 1944 - Red Orchestra 2 - Silent Hunter 5 - World of Tanks

27-11-2006 11:31 #172

pReD@ToR 
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Eu leio.
Meu conhecimento está alcançando níveis estratosféricos com essa discussão rica e inteligente.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.755
4069

Membro

 Citando Kalunga 

eu queria saber se alguém lê esses posts ai de cima

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.

27-11-2006 11:42

Concordo também. Ta triste a coisa.

#173

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
11.525
225

Why so serious? 

Membro

 Citando pReD@ToR 

Concordo.

 Citando Botelho 

huauhauhahua lembrei do meu pai. 

ele deve ser viciado em sexo  toda hora quer comer minha mae  nao importa o lugar   e ela gosta

27-11-2006 12:04

baixa bola ai racista nerd

#174

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
701
0

joi 
Membro

27-11-2006 12:17

vale a pena...acredite. Está mais para um show de humor, acho q o dracula encarnou o kramer
verdadeiramente.

vc com conhecimentos? isso non ecsiste!

#175

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
12.635
0

lookaway 

Membro

 Citando Kalunga 

eu queria saber se alguém lê esses posts ai de cima

 Citando pReD@ToR 

Meu conhecimento está alcançando níveis estratosféricos
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