z domova a ze světa
vietnamci sou šikovní, ještě chvíli a začnou iphony prodávat na tržnicích. také bylo
veselo ve státech při předvánočních nákupech, i když tedy nechápu jak se to mohlo
stát. Nu což, ale nejvíce mě tedy zaráží to, že čeští romové nechtějí džamilu, kterážto
to s nimi myslí dobře. No možná by chtěli čunka a nebo by se chtěli mít stejně dobře
jako v itálii....
29.11.2008 v 16:17:32

revizor
no normálně mě před deseti minutama chytnul revizor v 11ce u mý výstupní
zastávky... no radost teda veliká, protože sem nějak nepobral co dělali skoro na
konečný touhle dobou. avšak já jako obvykle jel sem zadarmo, tak co mu říct, že?
takže sem nahodil ponížený výraz slušňáka a řek sem mu, že sem si poslal smsku, ale
že mi nepřišla ani potvrzenka a že sem si nechal ujet jednu tramvaj, a že bych to rád
vyřešil venku. von, že to není nutný, že se může podívat, taxem mu nadiktoval - pro
paranoidní jistotu falešný - číslo, který samozřejmě nevyběhlo. Týpek na to, že se to
občas stává a já na to "co jako teda budeme dělat" a von mi řek, že to řešit nechce.
Tak sem mu slušně poděkoval a vystoupil, akorát vo zastávku dál. No....
Ale byl to takovej sympatickej mladej borec a opět sem si položil otázku, co může z
těhlech mladej vyrůst, když dělaj revizory u dp... ???
28.11.2008 v 16:51:16

starci na chmelu
óóó ódine, ódine, ty náš hospodine, přej mi štěstí, krásu, v každé hodině.
mno, trošku byly poslední dny složité, protože jelikož stále čekám než budou
podepsány smlouvy, tak aby se mohlo začít pracovat. protože se začátek prací z
třetího listopadu posunul v podstatě na neurčito, tak se dloubu v prdeli, řešim svoje
věci nebo jednoho podělanýho týpka, co si myslí, že síťovou infrastrukturu se
switchema, firewallama, vpnkama a já nevim čím ještě, dostane za padesát hadrů. no
je to v podstatě tragédie podnikatelů, kteří tak nějak zapomínají, že funkční
infrastruktura je povětšinou klíčová k tomu, aby jim fungoval byznys, ale nějak jim
nedochází, že musej čas od času investovat. No, raději si koupěj k vánocům nový
meďoury, báva a audiny, protože ty sou prostě vidět, kdežto IT ne. No, prostě to
krásně charakterizuje můj oblíbený serijál IT Crowd, který se nedávno rozjel ve třetí
sérii.
No a protože nám teďka vyhrává v rádiu Honza Nedvěd, kterýžto mi fakt nedělá dobře,
musim jen říci, že ve středu sme po voku šli podpořit Ivku do Futura na koncert
Evarestu, a musim říci, že to bylo velmi velmi pěkné a že sem byl fakt velice
překvapen jak hudebně tak i tím kolik lidí přišlo v půlce tejdne na koncert. Jo, holt
několikaměsíční dřina byla vidět.
Jo, bylo to dobré a pořád je lepší poslechnout si novou nadějnou generaci, než být
zaseknutý v dobách minulých a ukončit hudebně-kulturní přehled Karlem Gottem a
Michalem Davidem. Ano, stejně tak jako se mi chtělo zvracet při perverzních, úchylně
slizkých a podbízivých písniček Honzy Nedvěda, tak stejně kvalitně reaguje moje
podvědomí a žaludek při představě, že bych měl odtrpět megadiskoshit michala davida
(pozn.: doporučuju přečíst, hezky napsáno) a koncert pro důchodce, který
zorganizovala zpívající zombie Karel Gott.
28.11.2008 v 15:06:00

poklice
kolegové dostali v pondělí nová auta. dnes jsem přišel do práce a s jistým humorným
tónem sem se dozvěděl, že dnes ráno před firmou kolem půl osmé nějaká smažka
normálně ukradla poklice u dvou aut a podnikateli z vedlejšího baráku z audiny zmizelo
elektricky ovládaný zrcátko.... no cement...
26.11.2008 v 13:12:34

oranžovka
jsem nemocný, potím se, bolí mě dutiny a domnívám se, že jsem dostal oranžovku.

oranžkovka není vod toho, že v sobotu brzo ráno naše malá Tara vběhla pod auto, což
teda naštěstí přežila, ale akuráte byla trošku potlučená, ale nýbrž vod toho, jak se
tady kurví politická scéna. oranžovka je taková světlejší barva rudé diktatury
proletariátu - bože v čem sem to byl jako dítě vychován, vždyť diktaturou proletariátu
a dělnický třídy sem byl bombardovanej osum let základní školy - s tím rozdílem, že si
oranžovka nedovolí - doufám - zabíjet lidi ve jménu svý pravdy.
Nemůži si pomoct, ale křesťanský potrati by měli co nejdřív zhebnout na neplodnost,
důvěryhodný rath by měl dobrovolně skočit do propasti, a prasopes paroubek??? Je mi
zle z těchlech pohrobků RaJe, doktorů politických věd a jiné post-rudé verbeže, která
vylezla ze svých hrobek, jako kdyby je jakýmsi podivným voodoo obřadem vytáhla ze
záhrobí jakási masa závistivý verbeže a nemakačenský lůzy. Staří komunisti co přežili
posledních dvacet let se musí tetelit blahem, jak se jim to tady podařilo vychovat....
no to je jedno, prostě mám takovej pocit, jako by mi někdo posral záda.
25.11.2008 v 14:22:43

administrátor v rukou politiků
já, jako administrátor sítí budu mít po roce 2010 - pokud se nic nezmění pravděpodobně problém, protože můj notebook spadne do kategorie "teroristická
zbraň", protože veškerý nástroje, který se používaj ke zjišťování stavu sítě, se v
podstatě daj použít i k průnikům tam, kam by se normálně vnikat nemělo..... olol
našim posrancům....
22.11.2008 v 13:30:57

33
co se dnes významnýho stalo. potvrdilo se, že hitler měl jen jednu kouli a princ william
má vobě. jinak nic výraznýho. až na pár detailů, jako byla výrazná změna počasí do
stavu hnusnějšího, firemní porada na téma vánoční večírek, oběd s rodinou a pak
drobný poběh po praze.....
21.11.2008 v 21:28:04

školení
měl sem předevčírem a včera velmi hutný školení na cisco routery a cisco switche.
velice příjemný, pouze ve třech lidech a každej sme měli svý vlastní železo na hraní.
tisíckrát lepší než nějaký manažerský kecy. dva dny s komandlajnou... :)
jinaxme čera po voku byli ještě u sousedů a dával sem si nějaký ty panáky tekily....
dneska ráno luxus zaspání... :)
20.11.2008 v 16:05:48

17.listopad
tak už je to devatenáct let, co sem ukončil základní školu a skončila jedna moje životní
epocha spočívající v přípravě školní nástěnky s různými tématy k výročí, jejiž význam
dneska už v podstatě nikdo nezná a z nichž nejcharakterističtější byla velká říjnová
socialistická revoluce, která se slavila v listopadu, pak nějaký ty únory, mezinárodní
dny žen, snp a nějaká ta výročí spjatá s různými sjezdy káesčé a pětiletkami.
v podstatě se nechci nějak zaobírat tím, jak se to tady za těch devatenáct let změnilo,
protože jediná velká změna, která mi přijde na mysl je příchod internetu v první
polovině devadesátých let minulýho století, což možná byla největší revoluce od
revoluce.
Co tedy vlastně přineslo posledních skoro dvacet let? No na Národní třídě vypukl
konflikt mezi příznivci a odpůrci radaru, což mě nepřekvapuje, protože určitý skupiny
lidí prostě potřebujou nějakýho nepřítele k životu. Pak ode dneška Češi můžou
cestovat do USA bez víz, což je mi u prdele, protože svý biometrický údaje zatím ještě
žadný vládě nehodlám poskytovat, přičemž paranoia ohledně sledování lidí se mě
netýká, jelikož sem úplně normální. První Čech je v mexické vazbě, protože rozčtvrtil
vlastní ženu, je krásný příklad globalizace a zmenšování světa a to, že opičí gang
tyranizuje ubohé afričany je ukázka jen toho, že některé mocné vlády světa jsou
schopny do teroru zapojit i zvířecí říši.
Takže co? Nic, svět se valí stále kupředu, lidi chcípaj, boje o moc pokračují a my

idealisté nemáme na tomto světě místo.
17.11.2008 v 17:01:06

lol :)
CWS Cleanseat

16.11.2008 v 13:31:35

musim si ulevit
xenofobní poznámkou, ale vod tý doby co se nastěhovali k nám do baráku jakési rusky
hovořící existence, tak nějaký prase začlo nechávat pytel s odpadem přímo u vchodu a
navíc ho neska nějakej zmrd vysypal u naší káry, kterou u vchodu ivka nedávno
zaparkovala. Já nemám nic proti ukrajincům, rusákům a jiným cizincům, ale
domnívám se, že ti zmrdi co ještě před nedávnem bydleli zakopaný v zemljance se
snad můžou naučit odnášet odpad tam kam ho nosí normální civilizovaný lidi - tj. na
místo určení do kontajneru.
15.11.2008 v 14:02:48

voko
neska du qoku, takže bude veselo se asi domnívám, soudě podle toho, že včera u voka
bylo taky veselo. je to fér hospoda, no :)
jinaxem se dneska věnoval řešení drobných pracovních problémů, z čehož jsem jeden
problém svedl na zasraný windows xp, u druhýho sem se vymluvil, že očekávanýho
mejla sem nedostal, že asi spadnul do spamu, což sice nebyla pravda, ale faktem je,
že sem toho očekávanýho mejla jaksi přehlíd v tý hromadě bordelu co mi padá do
firemního mailboxu, no a třetí problém byl nejveselejší, páčto sem řešil nějakou
odchozí poštu z tohoto železa ve směru ruský mail server, a to byla jakože pěkná
taškařice.
Zapeklitý problém se projevoval takto:
Nov 11 14:24:23 muj_server amavis[11032]: (11032-01) Passed,
dulezita_osoba(at)yyy(dot)cz -> rusak(at)xxx(dot)ru, Message-ID:
<3C291FB0DF563B40B58979356EE94A6C01C71E@merkur.xxxx.net>, Hits: -2.505
Nov 11 14:24:23 muj_server postfix/smtp[11023]: 2444C1585FC: to=rusak@xxx.ru,
relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=7, status=sent (250 2.6.0 Ok, id=11032-01, from
MTA: 250 Ok: queued as BDC2D1585C8)
Nov 11 14:24:31 muj_server postfix/smtp[11045]: BDC2D1585C8: host
mx2.osmp.ru[79.142.23.2] said: 450 rusak(at)xxx(dot)ru: Recipient address rejected:
Greylisting in action, please try later after 120 seconds (in reply to RCPT TO
command)
Nov 11 14:24:32 muj_server postfix/smtp[11045]: BDC2D1585C8: to=rusak@xxx.ru,
relay=mx1.osmp.ru[79.142.21.13], delay=9, status=bounced (host
mx1.osmp.ru[79.142.21.13] said: 550 5.7.1 Client host rejected: cannot find your
hostname, [87.236.199.52] (in reply to RCPT TO command))
To, že mají rusáci nasazenej graylisting se není co divit, protože průměrně IT vzdělaný
člověk ví, že většina celosvětovýho internetovýho bordelu je řízena z ruský strany,
takže problem graylistingu sem neřešil. Ale zato mě zaujala hláška o nemožnosti
resolvnutí mýho hostname, což je pěkná kokotina, jelikož si sice neplatim reverzní
záznam, ale nechal jsem pouze defaultní reverzi od providera, což stačí. No a protože
dokumentace k postfixu mi potvrdila, že zapínat test existence reverzního záznamu já osobně ho mám zde vypnutej - je docela vážná otázka bytí a nebytí příchozí pošty,
tak sem důležitý osobě napsal, že s tím nic nenadělám a že jediný co zbejvá, je zkusit
poslat mejly ještě jednou, aby se zaktualizovala databáze graylistingu a aby si postfix
u rusáků zkusil znovu resolvnout IPčko. Jenže to taky není prdel, protože postfix čeká
nějaký časový interval, než mu DNSko odpoví a když musí DNSko šahat kamsi do
prdele do TLD CZ, tak mu to může chvíli trvat a tudíž postfix v danym intervalu
nedostane odpověd a pak samozřejmě nastane výše inkriminovaný trabl. Naštěstí,

naštěstí druhý pokus s posláním mejlu zabral a podle logů spadnul do rusákova
mailboxu. No veselo je na tý síti.....

12.11.2008 v 15:59:28

komunismus a nacismus
teda upřímně vzato, na to, že jsem emočně zcela vyprahlý a nudný, tak sem se včera
zasek sledováním devítihodinovýho dokumentu Šoa. Přestože jsem viděl jenom
posledních sedum hodin, docela ty minuty rozhovorů ve mě zanechaly hlubokou stopu.
Autor šel absolutně až na kostní dřeň, bez milosti mířící kamerou na brečící muže,
kterak vzpomínali na okamžiky absolutní ztráty lidství v továrnách na smrt.
Stačilo vidět ty "nezůčastněný" strážce, kteří o ničem nevěděli, stačilo vidět a
poslouchat lidi z vesnic a měst, ze kterých zmizeli jejich sousedi, jak si na ně vlastně
už nepomatují, jak jim vůbec nechybí, jak si žijí v jejich domech a na kameru řeknou,
že se vlastně mají lip, než když tam ti židi byli, pracovali a zaměstnávali tu lůzu, která
si pak přišla k jejich majetku. Hodně udělali ti, kteří to vymysleli, ale ještě víc udělali ti
"slušní a pracující", kteří těm vrahům pomáhali.
A s touhle dokumentární stopou přichází na přetřes to, že vlastně ty dějiny se kurva
opakují, a že lidi zapomínají, kolik vlastně bytostí bylo vyvražděno ve jménu církví,
pořádku a politicky správných názorů. Ruku v ruce s tím jde to, že se musim dočíst,
jak dvacet let po "revoluci" přicházejí díky těm slušným lidem, kteří se nechají
voblbnout nějakejma kecama o třiceti korunách, a raději volí ty, kteří slibují ráj na
zemi bez práce a námahy.
Chce se mi zvracet z návratů doktorů sociálně-politických věd, členů krajských výborů
ksč a jiného sociálně komunistickýho póvlu.....
10.11.2008 v 12:32:37

bůček, pivo a cigáro
upřímně: ivka odešla za masáží, takže sem pošontal cosi málo domácích prací a před
malou chvílí sem vytáh z trouby bůček, abych vochutnal jestli ty cihly maj vliv i na ten
slavnej bůček. a jako že byl fakt dobrej, po něm pár hltů piva a teďka cigáro. o moje
ufo, jak já se cejtim krásně přízemně. úplně jako švejk. kultůra mě nezajmá, divadlo
mě nezajmá, knížky mě nezajmaj, čumim na sračky v tývce a jediný čemu sem ještě
nepodleh sou reklamy.
kromě toho mám takovej divnej pocit, že se blížej vánoce, páčto když sem jel v pátek
do práce, tak abych stihnul oběd, sem si všimnul jak na vinohradský už město sází na
sloupy vánoční výzdobu.
09.11.2008 v 15:35:38

kokoti v plamenech
tedy přátelé, domnívám se, že včerejším odhalením původu svetrůskokotem jsem
spustil nějakou pěknou kočkovinu, protože se nejspíše naši spoluobčané rozhodli před
vánocemi co nejlevněji zlikvidovat staré zásoby plastových hraček, značkových
hodinek, kvalitní moderní elektroniky, laciných ponožek, bot, bund a
svetrůnejenskokotem. Jestli se k tomu náhodou přichomejtlo nějaký účetnictví, tak je
to jenom samozřejmě plus a je vidět, že se rychle učej, jak se vypořádat s problémy,
zvláště když česky nerozumět.

06.11.2008 v 12:36:36

svetrskokotem
Milý Ježíšku,
strašně rád bych ti poděkoval za ten loňský svetr s kokotem, který jsem dostal pod
stromeček, nejenže mi udělal radost, ale díky němu jsem se v Modré ústřici seznámil s
mnoha dalšími kokoty, kteří ti byli tak podobní a také měli svetr s kokotem. Díky
svetru s kokotem jsem se mohl také seznámit s několika ženami, ale ony na tebe příliš
nevěří a navíc tvrdí, že prý ty krásné skvrny nejsou původní, ale nýbrž že se mnou
někdo pěkně vyjebal. Já ti teda nevim, kde si ty svetry s kokotem nechal ušít, ale jestli
si je koupil někde na tržnici, tak se ani nedivim, že to byla nekvalitní mrdka.
Jak jistě víš, nejsem příznivcem nechtěných dárků, za osobní úspěch považuji, když
mě někdo jednou za rok označí za pěknýho čůráka, ale bohužel se zatím cítím jen jako
pěkná píča. Ježíšku, já nevím co by si s tím chtěl udělat, ale asi něco budeš muset
udělat, protože jinak s tebou letos asi vyjebu až přiletíš. Já vím Ježíšku, jsou ti jen
necelé tři roky, ale za ten svetr s kokotem bys potřeboval pořádně rozmrdat jako jsem
to udělal sousedovic Pepíčkovi. Já vím, není dobré mrdat sousedy, ale von si ten malej
hajzlík nedal říci a pořád na mě ukazoval svým prstíkem a křičel
"kokokokokokokokokokoko", tak jsem mu ukázal co jsem za pořádnýho kokota. Takže
si to miláčku pořádně zapiš za křidýlka, že nejsem žádnej kokot, ale pořádnej čůrák a
doufám, že se o letošních vánocích pořádně pochlapíš a jestli zase přivalíš nějakou
mrdku, tak si nasereš sám.

05.11.2008 v 16:02:55

vozejčkář na dálnici
čera sme se s kolegou vraceli z práce za prahou a na dálnici sem spatřil vozejčkáře.
Bylo to fakt divný, ale zhulený sme nebyli. A taky že to byl vozejčkář... :) kamikaze
:)))
Jo a pak eště mě zaujala jedna taková veselá storka ze života, vo tom jak se stát
slavným filmařem.
04.11.2008 v 10:52:45

cihly v troubě
jo sem rád, že sem poslech známýho a do tý naší plynový trouby sem dal dvě cihly.
peče vo dost lépe, nepřipaluje, akorát chvíli trvá, než se rozpálí, což je asi daný
nějakou tou fyzikou a zákony o výměně energií. vo to víc drží teplo, když ji vypnu a
pokrm nechám dojít. libovka.
02.11.2008 v 17:03:09

