ekspreso depreso
pražské depreso je na vstupu do našich duší a myslí. Je tu šedivo, pošmourno, trapně
a nudně. Žižkovský vysílač se ztrácí v inverzi, ledky na jeho vrcholu nejsou skoro vidět
a teroristi? Teroristi mají státní svátek. Jojo. Lidi sou trochu out of reality neb si
myslím, že volno ve čtvrtek jim udělalo trochu brajgl ve vnímání času a výsledkem
jsou nevozní občané české republiky, kteří ke všem těm stresům z nuzného a bídného
života přidají stres z toho, že všichni někam zmizeli na prodlouženej wejkend a jen oni,
ti ubozí, musí ztrácit krásnej wejkend v praze.... ha ha ha ha
29.10.2004 v 10:02:48

Chaos
Vládne chaos a osobně si přijdu děsně unavenej. Blíží se svátekk a furt fšici po mě
něco chtěj, jako by je vůbec nezajmalo, že chci mít klid, výkyd a mír. No ale to je fuk.
Jináče je tu v Pze úplně hustý podzimní počasí s občasnými inverzemi, takže již šedivý
lidé nejsou tak vidět a ani já vlastně ne. Nějak se mi nechce neska nic komentovat,
protože zavražděnej a oběšenej horník pjetset metrů pod zemí je otázka k zamyšlení,
a nějakej spíčenej opilec za volantem co ráno zabil nějakou holku na chodníku je spíš k
breku. Jo, takže viva la podzimní déprese....
27.10.2004 v 13:56:48

den blbec
byl dneska úplně ekselentní
25.10.2004 v 21:22:28

Ha!
zapojil sem haj-faj!
22.10.2004 v 18:23:00

ahahah
je to všude :-)
22.10.2004 v 09:32:28

stále si ujíždím
na wifi. jsem nadšenej páčto mám novou hračku. hahaha
Ale něco veselejšího. Včera mi volala ženská, že se nemůže přihlásit, taxem jí řek ať to
zkusí krok po kroku, že jí budu navigovat a přesně říkat. Když sme se dostali až k
tomu osudnému okýnku tak mi řekla "mě se tam nic nepíše", taxem se jí zeptal, jestli
to zadává na numerický klávesnici a vona mi řekla, že jo. Taxem se jí zeptal jestli má
zapnutej numlock, vona se očividně podívala a řekla, že ne. Taxem ji řek ať ho zapne a
zkusí to znova. Samozřejmě, že to šlo a já se jen bavil tím, kterak na mě začala
hlasem s tónem "vy ste ale čůrák", a zkončila na tónu "já sem ale megapíča".
21.10.2004 v 17:51:33

pohodička
dneska sem ladil odpoledne ovise. jo je to parádička, už mi to všechno jede tak, že se
dá poslouchat i internetový rádio. Parádička. No ale faktem je, že sem měl dneska
těžkej den, moc věcí se stalo a já se duševně vyčerpal nad tim ovisem, takže jen
dnesa nějak stručně: Lidi co neznaj numlock sou fak pičusové.
20.10.2004 v 20:09:44

HA!
První zápis skrze připojení czfree.net

Tedy nechci nijak juchat, ale těší mě to jaxviňa :-)
19.10.2004 v 18:42:43

Pejskůf problém
I na pejsky může zdá se přijít hnačka. Byl jsem v noci párkrát s Térezkou venku,
protože fakt moc musela jít ven, protože jinak by to nejspíš asi udělala doma na
kobereček, což nechtěla a taxe qůli tomu moc trápila. Takže kňučela a já si dal pár
nočních procházek žižkovem, aby si ulevila svým střevům a mohla klidně spát. Jo i
takovej je život. :-)
Jináče sem včera úspěšně otestoval ovislink 1120ap v režimu klient. Vypečený
zařízení, nalil sem do něj linuks, nahodil maskarádu a dneska provedu pár úplně
užasnejch testů a uvidíme jaký to bude přes czfree :-)
19.10.2004 v 12:09:27

FTIP
maly slovnik k ftipu:
--------------------chomik = skrecok
szczur = potkan
zabki = zubky
ogonek = chvostik
futerko = kozustek
pulapki = pasce
wysupuja trutki = sypu otravu
----------------------------Rozmawia chomik i szczur. Szczur mowi:
-Sluchaj chomik, jak to jest? Ty masz cztery lapki i ja mam cztery lapki.
Ty masz wystajace dwa zabki i ja mam wystajace dwa zabki.
Ty masz ogonek i miekkie futerko i ja tez. Ale ciebie ludzie kochaja i chca miec a mnie
nienawidza, zastawiaja pulapki, wysupuja trutki.
Czemu?
-Wiesz co szczurek? Ty masz po prostu chujowe Public Relations.
18.10.2004 v 11:56:24

Ha pátek
Velice hnusně sem zanedbával deníček. Řeším stále připojení k internetu, což už mělo
bejt tenhle tejden, ale to šílený zařízení asus wl500b, kerý sem pořídil, jenže po třech
dnech sem se dolaroboroval k výsledku, že ty svině asusácký začali dávát do těhlech
mašinek nový železo, respektive wifi karta je od jinýho výrobce. Taxem dneska mluvil
s obchoďákem, kerej mi to potvrdil a vzal ten bazmekt nazpět. V pondělí du shánět
něco jinýho. Chjo. Jináče dneska jedem s Ivčou na pohřeb, takže taky taková
připomínka krutý reality. Jojojo.....
15.10.2004 v 14:00:45

Internet
Fčera sem měl pučenou wifi picmicku, taxem ji dal do notebooka, vystrčil ho z wokna a
woala, czfree sem naladil, takže aj wana daj, nebo tak ňák.
Jináče sem v neděli navrtával poličky, což mě mále stálo mé drahocené prstíky, jelikož
přeci jen vrtačka je skoro živej t-t-t-t-tvor.
A ještě mě dneska čeká vykonat si nechat výpis z trestního rejstříku, ánžto to budu
potřebovat, abych dokázal, že sem zcela čistej a bez úhony vyhoněnej občan.
12.10.2004 v 09:53:02

HA HA HA
HA HA HA
09.10.2004 v 21:48:30

Teda hustý
Dějou se věci kerejm sám moc dobře nerozumím. Sedím zrovna úplně náhodou v
práci, protože sem si přišel pro nějaký filmy a sem fak rád, že sedím u netu, ukojení
zcela nepochybné závislosti. No faktem, je žedělám teďka něco, čemu sám nerozumím
a nejsem si v tuhle chvíli jistej výsledkem. Děsný psycho. Nevim, fakt v tuhle nevim,
ale cesty života jsou strašně nevyspytatelný a já nevím co z toho bude. Fakt nevim.
nevim nevim nevim nejistota je to jediný co teďka vim, ne ta nejistota, ale jiná
nejistota, ale nic jo je to tak. prostě sem zhulenej na kaši a v tý mý hlavince se to
pjekně moc a převelice motá. Moc. its all...
09.10.2004 v 21:43:30

pandemie epidemie
chudoba a hnis.
Máte všechno? Postel, střechu nad hlavou, zdravý a chřipku? Bojíte se pandemie ptačí
chřipky, která se v klidu a pomalu připravuje na brutální attack lidského společenství
neb přírodu už sereme. A divíte se jí?
08.10.2004 v 11:11:17

duch
již podvakráte jsem v našem novém žižkovském bytě spatřil ducha. jen tmavý stín v
chodbě, který prošel z jedný strany na druhou. Nemám z něj špatnej pocit, takže to
bude asi dobrej duch. Nevím přesně co si mám o něm myslet, co chce, kam míří, co se
mi snaží naznačit, ale třeba se to stane. Já nevim. Nemám důvod zapojovat prozatím
zdravej rozum, protože ten by řekl: "A co se divíš, že duchy vidíš? Však zhulenej si byl
zase jako obštok." Ale já chci na ducha věřit.
06.10.2004 v 10:00:26

něco z historie
počítačů.
06.10.2004 v 09:29:30

parádička
na dálnici d-one zase hoří kamijón. Stejně sou to teroristi kerý zkoušej co vydržíme.
05.10.2004 v 13:22:14

přání
dobrého chutnání.
05.10.2004 v 10:25:41

dobrý skutky
když to všechno dopadne, budu mít na krku dobrej skutek. zatim neutek, ale víte jak.
jojo, internet stále nichts, protože to super megaúžasný drahý zařízení, kerý sem si
pučil prostě neumí to co by umět mělo, abych se připojil, potažmo zjistil estli jestli
mám šanci se vůbec připojit. takže sem tam, kde sem byl. no to je ale fuk. jináče co?
chrchlám chrchlám velký chrchly a seru velký hezký hovna. jojo, tak to má bejt, pokud
sem nemocnej, či aspoň nějakej ten náběh na nemoc. Ale i tak dnešní den začal tím,
že pod žižkovským vysílačem na chodníku bylo velké rozlašpané hovno a zoufalé otisky
zoufalého člověka, jemuž na botě utkvělo velké světle hnědé, pravděpodobně, psí
hovno. Ale hovno na botě nemá nikdo jen tak, řekl bych že je to trest na nějakej
přečin proti lidskosti.
05.10.2004 v 10:14:40

Ha ha ha

úplně náhodou sem přišel proč nemám volbu vstupu do videokarty přes coax. Stačilo
nainstalovat hotfix pro directx9. No síla no s windows....
04.10.2004 v 12:38:26

das chaos
málem sem umřel touhou po psaní do deníčku. no jo, trošku sem teďkonc nestíhal,
protože jsem stále bez připojení k internetu z domácnosti, a z práce nějak moc
nestíhám. navíc jsem dva dny na cestě. praha-brno-pardubice-praha no mazec. a taky
mi teče z nosu jaxviňa, což vám asi buďto taky a nebo ne. to záleží na situaci. fucktem
je, že mám půčenou wifinu, takže o wejkendu vyzkouším připojení k netu skrze
czfree.net. uvidíme. HA HA HA!!
01.10.2004 v 13:55:29

