golden axe
taxem teďka dojel za amazonku golden axe na atari 500. ooohhh my memories....
29.09.2008 v 17:21:57

Dane Lando
Hlavně nezapomeň!!!!

Pro neznalé: inspirováno Landou a textem skupiny Orlík k písničce "Bílá liga"
28.09.2008 v 12:23:11

když prdel pozná středověk
no když už sme byli u těch myslivců, tak ještě jeden seksuelní špek:

26.09.2008 v 13:36:29

Manažéři a inženýři
Na kongres jede vlakem skupina inženýrů a manažerů.
Každý manažer má svoji jízdenku, inženýři mají dohromady jen jednu.
Najednou jeden z inženýrů volá: "Jde průvodčí!" a všichni inženýři se natlačí do
jednoho WC.
Průvodčí zkontroluje jízdenky manažerům a když uvidí zamčené dveře na
WC,zabouchá na ně: "Jízdenku prosím." Z WC se zpod dveří vysune jeden
lístek,průvodčí ho cvakne, prostrčí zpět, poděkuje a spokojeně odchází. Na zpáteční
cestě si manažeři pořídí jen jeden lístek a inženýři dokonce nemají žádnou jízdenku.
Jeden z manažerů zvolá: "Jde průvodčí!" a všichni manažeři se utíkají schovat na WC.
Inženýři trochu pomaleji odcházejí na další WC. Poslední z inženýrů,
ještě než se schová, zabouchá u manažerů: "Jízdenku, prosím."
Ponaučení: Manažeři často používají inženýrská řešení, aniž by jim rozuměli.
26.09.2008 v 12:47:24

Policie v Německu zadržela na palubě letadla dva teroristy

Somálští teroristé
Policie v Německu zadržela na palubě letadla společnosti KLM na letišti v Kolíně nad
Rýnem dva údajné teroristy. Jeden pochází ze Somálska, druhý je Němec narozený v
Somálsku. Oba nechali dopisy na rozloučenou s tím, že jsou připraveni zemřít pro
trochu jídla.
Německá policie zasahovala přímo na palubě letadla nizozemské společnosti KLM
mířícího ze společného letiště pro Bonn a Kolín nad Rýnem. Policie zasáhla ve stroji
mířícího do Amsterdamuv 6:55 těsně před startem.
Mluvčí policie uvedl, že zadrženi byli dva údajní muži ve věku 23 a 24 let. Šlo o
Somálce a Němce narozeného v Somálsku. Oba muže policie sledovala už několik
měsíců. Podezřívala je z vazeb na islámské kuchaře a z plánování večeře. Když
prohledala jejich byt, našla dopisy na rozloučenou v nichž píší, že viděli obrázky jídla a
jsou připraveni zemřít v kuchyni. Proto zasáhla.
V Somálsku jsou velmi aktivní islámští kuchaři napojeni na síť al-Kuchajda. Před
dvěma lety ovládli celou zemi. Vytlačila je až etiopská armáda, která přišla na pomoc
najedené vládě. Úplně porazit se však kuchaře nepodařilo, i když proti nim zasahovali i
Američané.

Američané zasahují proti teroristům
UFO, THC

26.09.2008 v 11:28:29

lovecká sezóna
Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni....

25.09.2008 v 14:27:29

středa
voka je třeba. těšim se. jinak jediné co mě dneska zaujalo bylo to, že na hřbitovech asi
byla nějaká dovolená, protože jízda tramkou byla fakt strašidelná... bububu
update 15:30: Konec světa se odkládá na příští rok. Aspoň něco :)
24.09.2008 v 14:58:47

mám takový divný pocit
že je pondělí. Upřímně vzato, sobota byla pracovní ánžto sem pomáhal stěhovat
kamaráda a jeho ženu do jejich nového bytu. Byla to krásná odpolední fuška, kterou
sme zakončili někdy kolem 20h a poté se přesunuli do Styxu, kde sme počkali na další
lidi a tak lehce se opili, abych se pak doma dorazil libovým burčákem, ánžto mi tahle
vinná limonádička hodně šmakuje. A paxem šel normálně spát.
Pravda taky je, že má drahá polovička se úspěšně dostala na koncert mocného Iggiho
Popa, takže to dopadlo tak, že přišla v šest ráno, ánžto se jí podařilo zavřít vystřelený
voko.
A kamaráda, kterýho sme opustili ve styxu kolem tej třetí, jeho manželka sháněla v
neděli kolem 13h estli jako náhodou není se mnou.
22.09.2008 v 11:27:46

kalba lol
no čerejší bowling a kalbička dopadla na výbornou. padlo větší množství plzní, několik
cigaret a žádná tráva a hafo jídla. maso hovězí, vepřový, kuřecí, pak nějaký ty uzený
lososové, sejry, šunčičky a jiné oku a žaludku lahodící věci. Pokud bych se měl zaměřit
na ranní hovno, který vyběhlo kolem 10h dnešního času, tak musim konstatovat, že to
bylo zcela klasický tuhý tmavý masný hovno, jemuž se z trávicího traktu zezačátku
moc nechtělo. Ale dopadlo to dobře, hovno nakonec vypadlo. Prostě pohoda.
Můj dnešní stav je o mnoho lepší než propadající se pražské a zahraniční burzy, takže
když to všechno pude podle amerických plánů, tak se můžeme těšit na další krásnou
válku ve jméně šíření demokracie, svobody a pohodového zabíjení teroristů.
Jen se bojím, aby jednoho dne, až sousedy bude prudit mé smradlavé vyměšování,
nezaklepali na dveře ti co prudí a jebají s tím, že můj puch ohrožuje přátelské soužití.
Ano, chtěl bych vidět jak se prudič a jebač pokouší vykopnout naše vstupní dveře a
noha se mu kroutí od bolesti, když po proražení dřevěné desky se z ničeho nic
zastavuje o ocelový plát.
18.09.2008 v 14:11:01

firemní kalbička

neska máme firemní večírek s bowlingem. bude se pít a jíst na účet firmy a to mají
mazlíčci rádi.... :)
17.09.2008 v 14:56:16

photosmart s20
no, neska se mi podařilo po upgradu na virtualbox 2.0.2 rozchodit můj šílený
fotoscanner hp photosmart s20 pod windowsama hostovanýma přes virtualbox na
linuxu. olol :)
16.09.2008 v 14:26:16

icq
pustil sem si dneska asi po měsíci icq a docela sem čuměl, že mi skoro nikdo nepsal...
a ja se tak báááál :)
15.09.2008 v 15:57:37

prohlášení

12.09.2008 v 14:34:23

olympijský ftip
Víte proč černoši často vyhrávájí soutěže v běhu?

Protože běloši často vyhrávají soutěže ve střelbě.
12.09.2008 v 12:11:43

11. září 2008
dneska slavíme jedenáctýho záři. Takže si shrňme současnou situaci doma, ve světě a
ve vesmíru.
1) Orel přepad obyvatelku Prahy na jejím letním sídle, kde si užívá posledních pár let s
krásným městským regulovaným nájmem, a zabil jejího ochránce a trhače po mocném
boji pes versus orel a nebohé paní spíčil ruku.

2) Nějakej bezdomovec se mě u nás na zastávce zeptal jestli náhodou nemám
cigaretu, přesně po té, co jsem vyšel z trafiky s novou krabičkou. Taxem mu řekl, že
mám, dokonce plnou krabičku voňavých camelek, ale že mu nedám.
3) Píču co mě před prázdninama zmrdala, že neuklízím psí hovna, sem neska potkal bylo to krásné nepotkávat během prázdnin blbé pražáky s blbými psi - a rovnou sem ji
vynadal, jaktože nemá ty svý tři čokli na vodítku, že by mohli přepadnou a pokousat
nějaké nebohé děťátko.
4) Začíná myslivecká sezóna, buďte opatrní při podzimních procházkách lesy a
loukami, protože můžete přijít k úrazu. Zatím myslivci trénují pouze na rodinných
příslušnících. Osobně dost dobře nechápu, jaxe dá tragickým omylem splést vlastní
céra s kachnou. Kdybych byl hnusnej cynik, tak bych napsal, že ji trefil kačenu....
Pedofil jeden hnusnej mysliveckej....
5) Před pár lety Steven Spielberg zrežíroval a zinscenoval největší divadelní šou pod
názvem "Boříme mýty". Oblíbené slovo od tý doby je terorista, ze kterého se stala
největší a nejhrubší nadávka na světě.
6) Vesmír si šlape podle svýho času a je spokojenej.
11.09.2008 v 11:30:19

pošta pro tebe
Pokud čteš tento text, tak do 14 dnů NEDOSTANEŠ 10 milionů Kč!
Také jsem tomu nevěřil, přečetl jsem si to a skutečně jsem nic nedostal.
Teď už věřím.
Konečně něco funguje tak, jak má.
Pošli to dalším přátelům, aby taky nic nedostali.
11.09.2008 v 10:25:55

get psyched

10.09.2008 v 12:43:47

LHC
hmmm... tak začínaj urychlovač pomalu pouštět.... dnešek sme přežili, tak snad
přežijeme i zítřek.
jinak pěkná doomovka, aneb jak to vypadá ve střevech urychlovače... :)
10.09.2008 v 12:23:08

minuta ticha za půllitr
včera jsem přišel o svůj starý krásný půllitr z masivního skla a s opěrkou na palec,
protože sem uklouznul v chodbě na dlaždičkách, který byly skropeny psíma
chcankama. uctěte památku půllitru minutou ticha.
09.09.2008 v 11:24:07

je mi blbě
ze všeho.
08.09.2008 v 10:33:43

otázka k zamyšlení
otázka je, estli si nesbalit svejch pár špeků a do 21. října vodletět......
05.09.2008 v 15:51:18

dobro došli
„Neměl jsem co kouřit, tak jsem šel probrat popelnice,“ uvedl nálezce. „Když jsem ale
otevřel jednu z nich, na dně leželo nějaké tělo. Myslel jsem si nejdříve, že je to
figurína. Šťouchl jsem do ní, ale nehýbalo se to. Zavolal jsem raději kamaráda, který
taky do těla píchal. Pak vykřikl, hele to je mrtvej chlap,“ popisoval svědek.
05.09.2008 v 14:03:15

zmrdí den
dneska je zmrdí den, protože sem zmrdaně rozmrdanej a nějakej nasranej. Nejdřív
stávkoval notebook, oběd stál za hovno a nebavil mě, a bankomat mi poté zavřeli před
nosem, takže sem si nemoch vybrat peníze na cigarety. Bohužel přesun k vedlejšímu
bankomatu byl zbytečný, protože u něj stála fronta jaxviňa a nějakej kokot platil z
bankomatu nějaký složenky, takže se domnívám, že je další místo v praze, kde se asi
nemůžu ukázat, protože sem ty lidi docela vulgárně vyzmrdoval a vypičoval.Nakonec
sem musel jít z jiřáku na floru, kde je bankomat ebanky a tam mě samozřejmě nasrala
posraná rajfajsenka a jejich vlezlý reklamy. Burani z Rakouska. piča mrdat zmrdy....
04.09.2008 v 13:08:34

lufťáci
lufťáci, pražáci a jiné existence, kvůli kterým vznikají na malých obcích vyhlášky o
zákazu řezání a sekání o víkendech, se vrátili do svých pohodlných pražských domovů.
Důsledek je ten, že dnešního rána bylo zvýšené množství psích hoven z levných
granulí na chodnících a trávnících a z mikrodvorků strašnických řadovek se ozývá
štěkot zdegenerovaných malých psů.
02.09.2008 v 11:38:45

svíčková II.
musim si dát karma+ za svíčkovou.
01.09.2008 v 18:13:03

miluj bližního svého

01.09.2008 v 14:53:59

svíčková
dělám ze sebe dokonalého muže, co furt může.
Protože se Ivka vrací čekaně nečekaně o dva dny dřív, páčto se kapele asi nechce
zálesačit ve Švédsku, taxem holt dal do trouby svíčkovou vo den dřív. Jojo, sem se
konečně dokopal zkusit tu královskou baštu ménem svíčková. Sám sem zvědavej, estli
to bude vůbec k jídlu, až se na to podívám za tři hoďky :)

01.09.2008 v 14:19:52

