názor
no osobně doufám, že nějak přežiju a překlepu tyhle posraný tři dny volna, nikam
nepůjdu, nepojedu, zatáhnu závěsy a budu smrdět doma. koupil sem si levný access
point, taxi budu hrát.
jinak sem se dneska dozvěděl, že externista co pro nás konfiguruje cisca měl minulej
tejden havárku. V podstatě podobná situace jako s tím důchodcem, co nás málem
sejmul někdy před 14ti dněma. S tím rozdílem, že kolega auto strhnul do pole,
rozsekal ho, a tudíž čelní srážka nenastala s ním, ale s autem za ním, kde zemřela
nějaká paní. Zmrd co mu takhle vjel do života měl přes dvě promile v krvi a jel
nějakým posraným bávem....
30.04.2009 v 13:35:14

prasečí chřipka
no možná bude i veselo. ho ho ho
27.04.2009 v 21:55:12

facebook
no, ouplně sem zapomněl, že sem nějakej ufon. ale to nevadí, protože zase budu
zejtra a pozejtří na cestách. jinak mi byl dneska položen dotaz, jestli sem na
facebooku, taxem řek že ne, že sem na takový békoviny už starej. ouje.. stara dobra
bbs.vslib.cz a infima... kdeže ty starý skvělý časy sou....
26.04.2009 v 21:14:35

cool
jsem tak cool až bych ze všeho blil. mno, protože sme byli čera a předevčírem v brně a
zítra a pozítří budeme zase, tak se mnou nic veselýho nebude. joj, práce dneska krutá.
vybalování krabic. mno jinak sem chtěl jen napsat, že neska zase vočko a že absolutně
nesouhlasím s regulací internetu.
22.04.2009 v 16:21:26

brno
jó brno, to je pohodička. brčko a zevlování na balkóně. je to krása, ten ruch
maloměsta. zpoza rohu se vynoří panička a za ní v závěsu nějaký místní motající se
alkáč s lahváčem v jedný ruce a polívkovou lžící v druhý. zastavši se na křižovatce
začal vyvolávat nějaké oslavné ódy na pívo a krásný počasí, odmávnul s přehledem
několik aut a před to poslední donutil zabrzdit.... fakt pohoda.
20.04.2009 v 17:21:16

Pravda o grilování. (přišlo po icq)
Grilování je jediný druh vaření jakého je opravdový muž schopen. Když muž prohlásí
že bude grilovat následuje tento řetěz reakcí.
1. Žena jde do obchodu a nakoupí všechno potřebné.
2. Žena udělá salát, zeleninu a desert.
3.Žena připraví maso, dá na tácek zároveň s potřebným náčiním, omáčkami a pak to
přinese manželovi, který mezitím okukuje kolem grilu s pivem v ruce.
4. Muž naklade maso na gril.
5. Žena jde dovnitř, připraví talíře a příbory.
6. Žena vyjde ven a řekne manželovi že maso se pálí. On ji poděkuje a požádá, aby
mu přinesla další pivo.
7. Muž vyndá maso z grilu a podá to ženě.
8. Žena dá jídlo na talíře a přinese ke stolu.
9. Po jídle žena uklidí stůl a umyje nádobí.
10. Všichni pějí chválu na mužovo vaření a děkují mu za jeho snahu.
11. Muž se zeptá ženy jak se jí líbil její "den bez vaření" a když uvidí její naštvanou
reakci, usoudí že ženskou neudělá nic šťastnou.

19.04.2009 v 12:44:27

je to smutný
ale čera aj dneska sem musel pracovat. no práce zajmavá, když sem se čera seknul u
souseda na vínku...... ufff
17.04.2009 v 12:59:29

středa
mno, čera sme se vrátili z vysočiny a bylo tam fakt hezky. slunce svítilo, ptáci zpívali a
kytky smrděly. k té vší kráse důchodci po zimě vytáhli z garáží svoje oldskůlový
škodovečky a jali se ohrožovat pracující lidi. No upřímně, kdyby olda neměl rychlý
reflexy, tak ten důchodce, co nevybral zatáčku a vjel do protisměru s výrazem
"modlete se ať to dám" v očích, nás normálně zabije čelní srážkou.....
jinaxme chtěli jít neska na ciscoexpo mejdan, ale poté, co sme se dozvěděli že zavedli
jakési vysačky s čárovým kódem pro účastníky akce, sme se na to vysrali a razíme
klasicky k vočku na zahrádku.
15.04.2009 v 15:48:04

velikonoce
svátky násilí, terorismu a naboženského fanatismu jsou opět tady. nějak teda mi přijde
škoda ničit proutí na pomlázky, ale je v týhle zemi pár zmrdů, který bych rád poctivým
ostnatým drátem seřezal až na kost....
13.04.2009 v 13:06:57

veselá kauza
no já normálně nereaguji na dění okolo toho, jehož méno-se-nikde-nepíše, ale musím
říci, že kauzička zena-in.cz nemálo pobavila :)))) tísíckráte olol :)
10.04.2009 v 14:22:51

čtvrtek
mno, tak sem se konečně dostal k tomu napsat něco moudrýho. v podstatě vás
nebudu zatěžovat tím, že sem poslední tři dny celkem i makal, což je sice trapné, ale
nutné k přežití.
Jinak čera bylo vočko velice veselý, musim říct, že sem si docela slušně po dlouhý
době podráždil bránici. No rozhodně možná víc, než nad lidskou tragédií v českejch
budějovících, kde pozemská populace opět slušně v praxi ukázala co umí a co udělá
kvůli pár stovkám.
jo, jinak sem si rozjel fotogalerii nezávislou na nucleusu, tak je zde. Spíš takový
momentky z pozemskýho života, opět žádný umění...
09.04.2009 v 15:34:35

martyrs
no v sobotu sme viděli francouzskej film martyrs a musim dát 10z10ti, protože to bylo
fakt hustý a hodně dobrý.
06.04.2009 v 16:49:22

styl letošního léta
jaké budou modní a bytové trendy letošního léta???

05.04.2009 v 14:40:26

pátek
voko, návrat z brna, a tak.

04.04.2009 v 00:08:33

apríl kundy

Navíc se zdá, že mi teda konečně asi skončila puberta, protože Dolly Buster si nechala
zmenšit prsa. Poslanci schválili prodloužení deregulace na rok 2012 a džamila je - zdá
se - píča s dlouhejma prstama. A to, že začíná platit zákon omezující novináře, je
rozhodně apríl, vy kundy.....
01.04.2009 v 11:59:31

