ale smích taky jednou přejde
zmrdi zmrdi zmrdi rudí..... Drahá ropa dopadla na domácnosti, plyn podraží až o 15
procent se posrali... zasraný spojený státy americký a jejich ropný zájmy....
30.05.2008 v 12:50:58

ha ha ha
teda dneska mě ultra rozesmál titulek článku Leoš Mareš o drogách: Kokain znám z
filmu
30.05.2008 v 11:24:16

včerejší vočko
Nápojový lístek :)

29.05.2008 v 11:25:24

hajlz v hajzlu
no upřímě mě dokáže nasrat situace, kdy se mi chce srát a hajzl je v hajzlu. A teďka si
to představte na orbitální stanici, protože tam se jen tak z vokýnka prostě nevyserete.
No a ještě mě zaujaly dvě takový drobnosti, jako že je v těch neuvěřitelných
spojených státech možný úplně všechno. Jo, je to země, protože kde jinde můžou
vyhlásit květen měsícem sebeukájení. Na oslavu čehož se pořádá masturbační
maratón jehož vítězové sou zcela neuvěřitelný:
Mezi nejzajímavější patří 31 orgasmů, které po sobě v řadě předvedl na akci muž,
jemuž se v sanfranciském centru Sexu a kultury začalo přezdívat kvůli vizáži Mojžíš.
Praktikant tantrického sexu dokázal během jediného dne vyvrcholit pro muže v
neuvěřitelném počtu.

Další rekordmankou byla masérka Kitty Kat, osmadvacetiletá Američanka, která přišla
do centra s kočičíma ušima v růžové barvě. Ta se dráždila nepřetržitě sedm hodin
pomocí dilda, vibračních rukavic a dalších sexuálních pomůcek.
Vzácnými hosty byli tři Japonci, kteří maratón využili k propagaci nové masturbační
pomůcky Tenga. Technicky vysoce vyvinuté masturbátory, které připomínají zvnějšku
lahve pro cyklisty, mají uvnitř důmyslný systém dráždidel pro maximální požitek ze
sebeukájení.
Pomůcku testovali Norihiro Tanejči a Masanobu Sato. Oba vydrželi masturbovat 8
hodin a 40 minut a společně tak pokořili loňský světový rekord. O masturbátor Tenga
se po skončení soutěže každý hned zajímal. Na americkém trhu prý bude uveden ještě
letos v létě.
28.05.2008 v 15:34:45

strašnice
takže vážení, pro pozvednutí kvality tohoto úžasnýho mimozemskýho bloku, vám chci
sdělit, že dnes v tramvaji 11, když jsem se vracel ze semináře, sem přemejšlel nad
tím, že zhodnotím kvality bydlení ve Strašnicích. Protože mám za sebou menší
zkušenosti s lokalitami Hostivař, Punkrác, kráce kousek od kongresáku, Žižkov,
Vršovice a teďka Strašnice, si tak nějak myslim, že můžu provýst krátké srovnání: Je
to tady docela v klidu, akorát se občas vmísí do ulice jakýsi strašný puch močky a
nejsem si zcela jistej, že vim vodkad de.
Takže když sem tak přemejšlel nad těma plusama a mínusama Strašnic, nastoupili
před Vinicí dva zmrdi. Ano dva zmrdi ve službách dopravních podniků města
pražského. Tady se propojily kruhy reality a včerejšek se propojil s dneškem. A to
protože, když sem včera jel na Smíchov pořešit podhled, taxem samozřejmě jel
devítkou z olšanskýho náměstí a někde kolem václavskýho náměstí mě odchyd zmrd
ve službách dopravního podniku hlavního města prahy. No a protože sem včera, než
sem nastoupil do tramvaje, poslal opět zkusmo žádost o sms jízdenku, kterážto
samozřejmě nepříšla a akorát mi pípla potvrzenka, tak došlo na debatu s revizorem.
No musim přiznat, že to byl dost mladej typoň, takže sem na něj hnedka vyjel jestli
má sebou PDAčko a jestli je mi schopnej ověřit existenci mý žádosti o jízdenku. No
PDAčko vyhodilo Nasrat a já ztrávil asi 15 minut debatou tim, že sem se snažil
vykecat, ale nějak to nešlo. No taksem mu aspoň na jednu stranu řek, že nechápu jak
to takovej mladej člověk může dělat, na čež von mi vodpověděl, že prostě někdo to
dělat musí a že je aspoň změna. Na to sem se zmohl akorát na to, že sem mu řek, že
je to pravda, že to na nich aspoň není tak vidět a že ty starý revizoři byli fakt
nenápadný. Tady sem ho fakt rozesmál. Schválně sem se ho zeptal na advokáta
Sokola a musim říct, že mladej byl docela informovanej, páčto mi řek, že část případů
řeší ještě Sokol a zbytek - včetně revizorů - nový právníci. No a protože sem byl
zhulenej a nechtělo se mi zdrhat, taxem nakonec vytáh občanku, protože si stejně
myslim, že sem nevinnej a nechám si proto vyjet výpis z účtu a zkusim to
vyreklamovat. Hale to uvidim až podle toho, co výpis.
No a v závislosti na týhle včerejší storce si mě dneska před tou podělanou vinicí podali
dva zmrdi. Jeden malej hubenej a druhej tlustej v černejch brejlích. No a ten menší
mě hnedka vzal. Protože mě vyběhla moje zelená žíla na čele a já vyprudil už jak mě
vrazil před ksicht vodznak, takže sem na něj začal fakt nasraně (echt představa - spíš
jen pro ty, který vědí jak řvu, když se fak naseru a že sem docela splachovací) řvát "že
to si snad ze mě ty vole, dělaj zasranou prdel, že to snad není ani kurva možný, ty
vole ste se snad posrali, ne?". Načež teda zhoustlo ovzduší, protože sem typa fakt
vyjel jako do sráčů, tyvolu, zmrdů a podělanejch kokotů, takže na základě drobného
pozdějšího postřehu si myslim, že cestující si vezli domů historku jak ze žurnálu. No a
v týhle chvíli si zavolal na pomoc toho silnějšího s brejlema se slovy "poď sem" a já na
to, že vystoupíme a že to vyřešíme venku. Takže sme vylezli, voni dva za mnou, já jim
řek, že přejdeme na chodník, protože na zastávce se mi to řešit nechce, voni jako že
jim chci snad zdrhnout, a já jim na to, že se snad posrali, že to chci v klidu vyřešit, ale
že se na ostrůvkách fakt necejtim dobře. A jak sem byl pod tou parou, taxem je
nakonec na chodník dostal a tam sem na typa vyjel "hele, ty vole, já sem už jednu
pokutu dneska dostal (pozn.:trošku jsem zalhal no :)) a já jako, že nemůžu za to, že
ten jejich podělanej systém fakt nefachčí a máš ty vole to PDAčko?". takže sme začli
zase řešit na PDAčku moje číslo, samozřejmě nic nevyjelo a já jim prostě řek, že jim
vobčanku nedám, protože jako dvě pokuty fakt ne. No voni začli řešit benga, jako že
je teda zavolaj a já, že jim na to seru, že je mi to uprdele, že prostě vobčanku
nedostanou, že se jim strašně vomlouvám, že sem na ně v tý tramvaji nadával do
kreténů, čuráků a tyvolů, ale prostě mě jako cestujícího ten jejich zasranej systém
zklamal, ale že jako sorry. Von na mě zkusil něco jako, že snad jestli nechci utíkat jako
desetiletej kluk, ale na to sem mu řek, že fakt jako ne, že nejsem debil, votočil sem se

a šel sem. Akorát na mě křičel, že ať už to příště nezkouším. Hovno tečka.
No a to sou takový dvě větší momentky z mýho života, mimochodem pokuta je teďka
700Kč, kdybyste to jako nevěděli. Jo a proč si myslim, že sem vzbudil pozornost se
svojí mimozemskou žílou na čele? Protože na další zastávce, kam sem došel, sem
narazil na mladýho vlasatýho týpka s kabelou jak na noťas a ptá se mě "pane, platil
ste?". Já mu na to řek, že ne, že se posrali s těma pokutama a slavnejma sms
jízdenkama.
No a v poločase na polonudným školení sem zaregistroval na tomto serveru docela
velký upload, tak mi to nedalo a velice rychle jsem zjistil, že jeden firemní ftp účet je
zneužíván k výměně hnusného a nežádoucího obsahu, takže jsem napsal čtyřem
osobám emajl:

Dobry den,
dle zdetekovaneho provozu na sitovem rozhrani vas upozornuji, ze ftp ucet Xyz_ftp
NEBYL urcen na vymenu pornografie a DVD filmu.
Obsah vaseho adresare:
4 ./TEJRAL
715296 ./MATEJ/Maximum Perversum.avi
9448 ./MATEJ/Codecs6027_allin1.exe
1484 ./MATEJ/Kreslen� porno/00 - Intro.avi
44696 ./MATEJ/Kreslen� porno/01 - Fikingov�.avi
72548 ./MATEJ/Kreslen� porno/02 - Kundolet XB-1.avi
59492 ./MATEJ/Kreslen� porno/03 - Sedm stopo�en�ch.avi
36012 ./MATEJ/Kreslen� porno/04 - Princ �elezn� ocas.avi
56492 ./MATEJ/Kreslen� porno/05 - Tarzan (pi�� kr�l).avi
54840 ./MATEJ/Kreslen� porno/06 - Olymppyjsk� hry.avi
41552 ./MATEJ/Kreslen� porno/07 - Porno-party.avi
744 ./MATEJ/Kreslen� porno/08 - Outro.avi
197380 ./MATEJ/Kreslen� porno/Kreslene_pornohratky1.avi
28060 ./MATEJ/Kreslen� porno/P�chej m�, sestro!.avi
8 ./MATEJ/Kreslen� porno/Thumbs.db
3064 ./MATEJ/Kreslen� porno/Z poh�dky do poh�dky 3.jpg
596376 ./MATEJ/Kreslen� porno
1321124 ./MATEJ
16 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP
16 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO
45668 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB
12 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP
12 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
36 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB
72 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_0.BUP
72 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_0.IFO
58816 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB
1049604 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB
65232 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_2.VOB
1219560 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS
1219564 ./Posledn� legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD
2540696 .

Vypis z logu:

Tue May 27 12:39:43 2008 [pid 23885] [Xyz_ftp] OK LOGIN: Client "89.248.248.135"
Tue May 27 12:39:43 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK MKDIR: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD"
Tue May 27 12:39:43 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK MKDIR: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz _2007_DVD/VIDEO_TS"
Tue May 27 12:39:44 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP", 16384 bytes, 93.09Kbyte/sec
Tue May 27 12:39:44 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO", 16384 bytes, 133.29Kbyte/sec

Tue May 27 12:44:59 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB", 46710784 bytes, 144.78Kbyte/sec
Tue May 27 12:44:59 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP", 12288 bytes, 119.45Kbyte/sec
Tue May 27 12:44:59 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO", 12288 bytes, 123.37Kbyte/sec
Tue May 27 12:45:00 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB", 36864 bytes, 134.26Kbyte/sec
Tue May 27 12:45:00 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_0.BUP", 69632 bytes, 134.71Kbyte/sec
Tue May 27 12:45:01 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_0.IFO", 69632 bytes, 137.46Kbyte/sec
Tue May 27 12:51:48 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB", 60160000 bytes, 144.44Kbyte/sec
Tue May 27 14:54:01 2008 [pid 23887] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.135", "/Posledn? legie (The Last Legion)_Cz
_2007_DVD/VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB", 1073739776 bytes, 142.99Kbyte/sec
Wed Apr 30 06:51:22 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK MKDIR: Client "89.248.248.36",
"/MATEJ/Kreslen? porno"
Wed Apr 30 06:51:32 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/00 - Intro.avi", 1515520 bytes,
144.61Kbyte/sec
Wed Apr 30 06:56:42 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/01 - Fikingov?.avi", 45719552 bytes,
144.07Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:05:02 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/02 - Kundolet XB-1.avi", 74211328 bytes,
144.83Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:11:53 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/03 - Sedm stopo?en?ch.avi", 60852224
bytes, 144.66Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:16:02 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/04 - Princ ?elezn? ocas.avi", 36833280
bytes, 144.83Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:22:32 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/05 - Tarzan (pi?? kr?l).avi", 57786368
bytes, 144.70Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:28:50 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/06 - Olymppyjsk? hry.avi", 56094720 bytes,
144.66Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:33:41 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/07 - Porno-party.avi", 42498048 bytes,
142.80Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:33:46 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/08 - Outro.avi", 755712 bytes,
143.29Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:56:31 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/Kreslene_pornohratky1.avi", 201910272
bytes, 144.52Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:59:45 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/P?chej m?, sestro!.avi", 28700672 bytes,
144.05Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:59:47 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/Thumbs.db", 5632 bytes, 2.89Kbyte/sec
Wed Apr 30 07:59:53 2008 [pid 2169] [Xyz_ftp] OK DOWNLOAD: Client
"84.244.120.78", "/MATEJ/Kreslen? porno/00 - Intro.avi", 1515520 bytes,
147.07Kbyte/sec
Wed Apr 30 08:00:09 2008 [pid 29297] [Xyz_ftp] OK UPLOAD: Client
"89.248.248.36", "/MATEJ/Kreslen? porno/Z poh?dky do poh?dky 3.jpg", 3130905
bytes, 143.97Kbyte/sec
Wed Apr 30 08:05:03 2008 [pid 2169] [Xyz_ftp] OK DOWNLOAD: Client
"84.244.120.78", "/MATEJ/Kreslen? porno/01 - Fikingov?.avi", 45719552 bytes,
143.80Kbyte/sec
Wed Apr 30 08:13:44 2008 [pid 2169] [Xyz_ftp] OK DOWNLOAD: Client

"84.244.120.78", "/MATEJ/Kreslen? porno/02 - Kundolet XB-1.avi", 74211328 bytes,
139.30Kbyte/sec
Wed Apr 30 08:20:42 2008 [pid 2169] [Xyz_ftp] OK DOWNLOAD: Client
"84.244.120.78", "/MATEJ/Kreslen? porno/03 - Sedm stopo?en?ch.avi", 60852224
bytes, 142.08Kbyte/sec
Wed Apr 30 08:24:54 2008 [pid 2169] [Xyz_ftp] OK DOWNLOAD: Client
"84.244.120.78", "/MATEJ/Kreslen? porno/04 - Princ ?elezn? ocas.avi", 36833280
bytes, 142.70Kbyte/sec
Wed Apr 30 08:26:37 2008 [pid 2169] [Xyz_ftp] FAIL DOWNLOAD: Client
"84.244.120.78", "/MATEJ/Kreslen? porno/05 - Tarzan (pi?? kr?l).avi", 14743296
bytes, 140.11Kbyte/sec

Upozornuji, ze pokud se bude tato situace jeste jednou opakovat, bude ucet Xyz_ftp
nemilosrdne zrusen. Berte to prosim jako pratelske varovani.
Tento nezadouci obsah byl po odeslani tohoto e-mailu smazan.
S pozdravem
Bla bla bla bla

27.05.2008 v 21:45:25

outerý
včera bylo pondělí pokud ste si toho nevšimli. já sem měl práci a musim říct, že sem
se celej den neflákal. kupodivu. rozjeli sme demo kamerovýho systému, přestěhovali
nějakej nábytek a pořešil sem modem do serverhousu. úlet. večer se mi podařilo
neplánovaně zakončit dvěma panáčkama a pár pivkama, s čímž sem sice nepočítal, ale
tak nějak to dopadlo.
nejčko sedim na školení na kamerový dohledy a zrovna sme po jídle. ale pravdou je,
že podnik BlueOrange mě nějak nenadchnul. Polívka gaspacho za 60 a karbanátek za
130. Ale jo, byl sem v podniku, který je moderní a poskytuje wellness a fitness, takže
věci, kterejm absolutně nerozumim. celá tato negativa vyvážila plzeň ve třetinkách
dostupná na baru... :)
hech, ale pobavil mě neska důchodce, který zotročil důchodkyně... lidi sou fakt
neuvěřitelně důvěřiví... víc než já bych řekl.

27.05.2008 v 13:53:40

néééééé
já už nééééé.... tento den skutečně už žádné společenské události.
25.05.2008 v 10:32:20

Tak pravil Vincent
No, dostalo se mi dneska do pařátů pdfko se scanem knížky "Tak pravil Vincent". :)
21.05.2008 v 15:51:07

polystyren
neska sem si nakoupil konečně nějaký ty boty na léto ve slevě u daichmana. sem
docela spokojenej. ale co mě trochu prudí je to, že vedlejší barák začli izolovat proti
únikům tepla a dělaj to polystyrenem, přesně tím sajrajtem, kterej sme na schůzi
vlastníků zamítli, s tím, že když je nejlevnější tak to ještě neznamená, že je nejlepší. A
musim říct, že je celá ulice zasraná polystyrenovejma kuličkama a ty podělaný kuličky
sou v podstatě všude. Na chodníku, na ulicicích, ve vchodech a na schodištích. Je to
hnus. Doufám, že se jim do toho daj nějaký datlové a vydatlej jim do toho díry.

21.05.2008 v 12:59:31

rj11 vs rj45

no taxem si neska udělal menší šichtičku ve formě apgrejdu widlí a instalace
faxmodemový karty. všechno úplně v pohodě, natažíno, nainstalováno, upgradováno a
3x restartováno (1 restart = 20 minut ). Akorát to zhaslo na tom, že linku přivedli rj45
a karta má jen rj11. no sem myslel, že mě mrdne. :)
19.05.2008 v 22:09:14

zmrd se zbíječkou
dneska ráno mě probudil nějakej zmrd co už od 7hodin mrdal do stěny zbíječkou.
19.05.2008 v 11:17:44

sprcha
jo, musel sem si dát sprchu, protože se mi povedl ještě jeden fór, ale ten si
vodventiluju až teďka. si mě neska ráno vodchyt šéf na kobereček k sobě do kanclu a
ukázal mi účet za umts vod o2. no já zaměřil svůj mlhavý zrak na číslo 13600 a nějaký
drobný a málem mě vomylo. no já sem měl mít podle vobjednávky nějakej tarif O2
Internet Mobil 1024 Plus a modem AnyData ADU-630WH, no a nějak sem se domníval
poslední tři měsíce, že se prostě platí nějakej litr paušál. No takže jako hnedka
demence, papíry sehnat, ujasnit si co je to tarify, že jo šéf zpruzenej. Naštěstí teda z
něj vypadlo, že musí někam do hypernovy či kam, kde je o2, taxem tam stavil a před
nějakou půlhodinkou volal, že se to jako vysvětlilo, a že jako nám posílali ty tři měsíce
faktury navíc, protože zapomněli to číslo přiřadit do nějakýho toho takzvanýho
korporátního tarifu a jediný teda co šéf musí udělat je zavolat na korporátní podporu či jaxe tomu nadává - a tam to s nim vyřešej a odečtou to od příští platby. no můj
odhad je, že za ty tři měsíce to mohlo bejt tak minimálně 20táců, protože sem viděl
první fakturu při hledání lejster a ta byla na 2800. No nějakej ůlet vod o2, takže sem
si musel dát sprchu.... heh a sem tam kde sem začal :)
16.05.2008 v 19:50:08

sračky
měl sem na jazyku nějaký sračky, který sem vám chtěl jako svěřit do úschovy. jenže
pravda je ta, že sem to nějak polknul a taxem se šel radši vysrat. a nebylo to špatný.
pravda, to že sem polknul byl jen důsledek toho, že sem zrovna večeřel - navíc teda u televize a čuměl na nějakej pořad z metropole, kde se chytří ing. arch. phd. dr a
pudr pánové krásně česky květnatě a slušně vyjadřovali k tomu, co se jim nelíbí. tím
jest byla hlavně likvidace parků - jak sem pak pochopil řeči úřední, tak je to v podstatě
změna územního plánu - a jejich následovným zastavěním zcela zbytečnými a
vysokými kancelářsko-obytnými budovami. A jako nejkřiklavější případy udávali
parukářku, punkrác a nábřeží vltavy na smíchově a holešovicích. Jo, kdo to trošku
znáte, tak víte, že z druhý strany parukářky vyrůstají fakt vysoký obludnosti snad na
úrovni o2. I ta punkrác je nešťastná, já sem například z jedný strany rád, že zmizela
ta šílenej saigon a nedodělaný busový nádraží, ale to, že by měli zmenšovat a
zastavovat ten krásnej park na kafkách mě děsí.
No takže tohle byl vlastně ten důvod, proč sem se pak šel vysrat. To, že mi bylo
řečeno, že prágl je kurva prašný město, nebylo nic novýho, protože naše mimozemský
výzkumy to vědí už dávno. až se docela někdy divim, že tady dokáže vůbec něco
vyrůst. No a mlžení ouředníků nebyla taky žádná novinka, neb každej ufon ví a zná,
jak to tady s tou státní strukturou chodí. takže radši se nerozčilovat. jenže, kdybych se
pokusil o nějakej fór na politickou situaci, tak si zcela nejsem jist jestli bych si
nepřipadal jako bubílková a její politický harašení. ano, mé ftipné já je na samém dně
humoru. a na to abych se vysral.
jo, pravda, rozesmála mě jedna věc dneska. kreslenej fórek v Sorry, kde stáli proti
sobě arab a žid (pozn.: řazeno abecedně), kde ten arab říká židovi: "Ten váš Mojžíš
vás vodil čtyřicet let pouští a místo, který našel, je jediný bez ropy."

16.05.2008 v 18:21:45

sbírka čůráků

no tomuhle já aspoň říkám pořádná sbírka čůráků
16.05.2008 v 13:41:06

sestupná tendence skvělého webu
ano, včera jsem byl svojí drahou polovičkou upozorněn, že tento web opět ztrácí
šťávu. ano, asi nejsem dynamický, kreativní a moderní jedinec, který je schopen držet
si neustále laťku tak vysoko, že přes ní není vidět. nu což.
když já mám takovej divnej pocit, že čím sem starší, tím míň mi přijdou nějaký ty
životní zážitky směšný. Třeba jsem si kdysi dokázal dělat srandu z našich politiků.
Jenže problém je ten, že tak nějak sem ve stavu, kdy směšný storky sou už spíš
tragicky k pláči a že v týhle republice sou zatim snad jen dva-tři useři, který sou fakt
vychechtaný. Nádražák Standa, křesťansky morální Čunek a Kulínskej, kterej se musí
asi pochcávat smíchy.
Ještě, že aspoň ten mák je naše moře. Mák má rád každý mág.
15.05.2008 v 11:10:19

mrtvej nácek - nejlepší nácek
nejlepší náckové sou mrtví náckové. protože mrtvej nácek neublíží. serou mě zmrdi
hajlující...
14.05.2008 v 10:43:48

mise splněna
včerejší mise do liberce byla na 100procent splněna. Na oslavu tohoto výkonu jsme se
mírně zpatlali na Parukářce :) ale, že jako šichta to byla veliká, ale dopadli sme přesně
podle našeho IT plánu. Dopoledne fyzická instalace, po obědě odborná konfigurace
instalovaných zařízení.
No jináče taky ještě jednu paralelní misi sme splnili. A tím bylo to, že Terezka byla
včera odvedena na sono, kde jí vyholili bříško, aby nám bylo řečeno, že bude mít 6
štěňátek a možná 4jsou ještě schovaný jako bonus.... :)
14.05.2008 v 10:10:56

výpadek
protože byl prodlouženej vejkend a já si užíval plodů svý práce, taxem nestihnul nic
napsat. no :) jinak bylo veselo a i já jsem musel svojí přítomností podpořit sobotní
happening na parukářce za svobodu kouření.
12.05.2008 v 09:59:24

takový normální vypadali ty lidi
tak nějak nevim, ještě jediná klika je, že sem teďka v pracovním zápřahu, takže
nemám čas se zamejšlet nad děním ve světě. Pravda je, že jediný výrazný co sem
zaregistroval byl ten uchylnej fric z rakouska co věznil 25let svoji dceru v betonovym
bunkru a pak to, že našli někde v německu v mražáku jakési instantní děti co si je
matka zamrazila na horší časy.
je to tak úchylný, že si můj mozek přeze všechen pocit úchylnosti dokáže živě
představit, kolik takovejhlech případů vokolo nás je a nevíme vo tom. Kolik je asi
vokolo nás zdánlivě normálních lidí, kteří provozují takovéto perverzní legrácky.
Mimozemšťani na vlastní planetě.

07.05.2008 v 17:53:59

služebka
hardcore. liberec a jablonec. ještě to musíme spočítat. už aby bylo hotovo. práce no.
05.05.2008 v 19:10:51

vyrovnání s církvemi

jo já sem bohumilej a přívětivěj člověk, ale co se teďka děje mě fakt vytáčí. Nevim,
proč bysme se měli vyrovnávat s nějakou podělanou církví a 60 let - nebo kolik let to
vlastně chce stát splácet - platit jak mourovatý. Normálně nasrat. Osobně bych jim
klidně vrátil co jim komančové ukradli a klidně i s tou slavnou katedrálou svatýho víta
- byťže se domnívám, že ji na začátku 20století stejně dostavěl stát a ne církev. Ať se
postaraj sami o svůj majetek, ať jim peníze sypaj jejich pokřtěný a modlitebně aktivní
členové církve, ale já za sebe můžu říct, že nehodlám ze svý práce dát církvi ani
korunu. Ať si klidně celý platí Vatikán ze svýho nakradenýho majetku, kterej získali
stovkami let genocidy, vyvražďováním domorodých obyvatel, paktováním s nacistama.
Prostě ne, římskokatolickou církev a Vatikán já neuznávám.
04.05.2008 v 12:51:00

na prvního máje
pojedeme do urnovýho háje. mrtví se tam tetelí, protože sou veselí.
03.05.2008 v 13:00:08

