Mé druhé já
to jenž je přemoudřelé, říká, že ne všechno velké se musí zdáti býti skutečně velkým.
31.01.2005 v 20:31:05

HA HA HA
JSEM VELKY DAEMON!
31.01.2005 v 20:30:17

sakra, musim se přiznat,
že jsem udělal radost sobě a ivče, kdy jej jsem zaplatil tarif u oskara (přeci jen ty
smsky vyjdou o dost levnějc) a v ramci toho jsem vybral variantu i s mobilem, ktery
bude mym novim mobilem. No a volba padla na 76géček těžkou Nokiju 6100. No je to
prostě parááda mít zase po dlouhý době novej telefon... :0)
30.01.2005 v 13:42:40

Než začnete fetovat
taxe rozsviťte....
29.01.2005 v 17:44:39

teda musim se poxlubit,
že jaxem jako dostal včera vod šéfa nějaký love navíc, taxem byl večer v tak dobrým
rozmaru, že jsem si po mnoha letech koupil normálně voriginální cédéčko. Nějakej
slovenskej projekt Abuse na jehož concertě sem byl v Áčku.
29.01.2005 v 12:27:05

souhlas
naprostej souhlas s lotus notesama. dyby bylo na mě, tak je zakážu zákonem......
Jináče co? Byl sem se ženou ve středu v Roxy na deset let Létajícího koberce se
specijálnám hostem Načevou. No jako, že se mi tam původně moc nextělo, musím
přiznat, že Ivča vyhmátla fuckt zasraně dobrou akci...... A paxme se vopili a pjekně až
do štyř do rána, což zapříčinilo, že sem byl včera fuckt děsně rozmrdanej.... ha ha ha
Takovej malej ftip: V polsku v dobach tuheho socialismu si jeden docent matematiky
spocital, ze delnik v lodenici vydela 3 x vice nez on. Tak si rekl, jebat to, proskrtal
tituly pred a za jmenem a sel do fabriky. Ve fabrice se mu samozrejme darilo, moc se
nepretrh a dostaval 3x vic nez na skole. Pak fabrika predstavila vecerni skolu pro
delniky, a ze kdo tam bude chodit, dostane pridano. Tak se tam docent napsal a zacal
chodit. Hned prvni hodinu, mrd ho, matematika. Obtiznost jako v prvnim rocniku na
stredni, takze docent jen tak pospava a nedava pozor. Vsimne si ho ucitel, vyvola k
tabuli a da mu spocitat obsah kruhu. Docent zacne psat, ale zaboha si nemuze
zpomenout na vzorec pro obsah kruhu, takze se to rozhodne odvodit. Napise si prevod
do polarnich souradnic, pak to integruje a vyjde mu -pi*r^2, tak tam stoji a premysli,
kde se tam vzalo to minus.
A z posledni rady nekdo zasepta:"Otoc interval integrace"
28.01.2005 v 12:37:48

Notesy nejsou prdel
No tak Lotus Notes to je zradlo.. Uprimnou soustrast..
28.01.2005 v 12:32:32

jojo
krátkej výpadek internetu zapříčinil, že jsem se dostal na net až teďka. jo je to hustý,

v pze začala konečně relativně ta pravá "pražská" zima. Tj. zima. Je to fajn, aspoň
nějakej pocit relativní jistoty. Zimy.
Jináče workuju, mám teďka gud zásek, zavedli nám do fachy 3mbit, kabelovka, možná
víc, a tak konfiguruju novej firewall. což není problém, ale šéf si umyslel, že by chtěl
mít udělaný přehledy, kolik jakej počítač měl trafik z netu, abysme jako mělo přehled.
no a musim říct, že mi tim padnul do noty, protože už sem nad tim přemejšlel dlouho,
ale nebyla možnost jak to zrealizovat. A teďka je ta příležitost, takže sem neska
konečně poupravil svůj dlouholetý fw skript tak, že mi tabulka s jednotlivejma
chainama po prohnání grepem a awk-áčkem vypadne vyhodí krásný dvě čísla s in a
out trafikem. .... teďka už jenom ladim mrtg a rrdool, abych to viděl pjekně graficky
skrz web....
26.01.2005 v 18:33:13

teda to ale byl fuck
fuck den. Zase se mi bude zdat o Lotus Notes. :0)
24.01.2005 v 21:43:26

jsem cele přeqapen
na anténu padá mi bílý sníh a já musim konstatovat, že i do prahy už konečně přišla
zima. Sice sem zvědavej jak dlouho vydrží, ale faktem je, že toto co napadalo už
vypadá na minimálně přeqapenou třetinu ze všech řidičů na silnicích..... no voni i
možná xodci a cyklisti budou přeqapený....
23.01.2005 v 11:56:52

mameluci zkurvený
no tak mi volal teďka jeden kokot, a že prej ho vodim za nos..... ja nevim, ale lidi sou
fak asi nějaký v prdeli, což by vysvětloval výzkum, pro změnu, britského vědce.
Ha! Navíc tenhle týpek je vod nás přelouče, ještě, že už tam nebydlim.... :-)))))
21.01.2005 v 15:49:45

ha ha ha 2 :0)
ééééé Vacek podruhé :-) (thnx to baf)
20.01.2005 v 20:50:51

ha ha ha
Náměstek ministra vnitra Vacek (KDU-ČSL) přijde o část platu. Nemůže totiž prokázat,
že má maturitu, uvedla ČT. Na jeho nízké vzdělání poukázal jako první poukázal
Týden.
20.01.2005 v 20:15:40

no ty vole myslim,
že Fidel by už měl fakt přestat koksovat...
20.01.2005 v 20:01:37

ha situation!
no to mě voser, to je situace. nejsou papírky......
20.01.2005 v 19:54:53

čtvrtek
fčera o půlnoci napad sníh. celý necelý dva centimetry. takže super paráda, ale na
běžky to fakt zaručeně nebylo.

Jinak co jinak? Nyní je takové to šedivé období, kdy spíš ne než jo. Ale znáte to. Kdyby
aspoň byla pořádná zima, ale i ty zimy už nejsou to co bejvaly. A tak sedím v práci a
řeším základní otázku, kterak přemigrovat NT4 doménu na AD doménu. No, fucktem
je, že účty přetáhnu, včetně nějakejch účtů počítačů, ale pak to jaxi nefunguje. Jo holt
windowz Rulez!
No tož dyž už sem u těch počítačů, taxem si vzpomněl, že jsem včera viděl
marihuanového a počítačového gurua JXD a musím se vám přiznat, že vypadá zcela
jako typickej pražskej krakonoš. Vyholená hlava a krakonošskej plnovous zdobí
rachitické tělo tohoto gurua. Ó ano, a samozřejmě, že nemác zcela nic proti
mongoloidům a novinářům.... ha ha ha
20.01.2005 v 09:28:27

toto letí
milé děti. ha ha ha
18.01.2005 v 19:59:02

sobota
jojo, je sobota. žena je v masérským kurzu, taxem home zcela sám a opuštěn s
pejskem, kterej se tváří jako by mu uletěli fčely. což mu nezabránilo přijít ke mě do
postele.... no, hlavně že je v klidu, i když je faktem, že ji to u mě nějak přestalo bavit
a šla do svýho pelechu.... a co jinak? zrovna sem si všimnul, že mi trasher nechal před
měsícem nějaký reakce, taxem apoň jednu zařadil do deníčku, aby mu to nebylo
líto.... s těma eventama je to složitý jaxviňa, taky mám radši *NIXy, ale s těm
woknům se nějak nelze vyhnout. A proto radši přejděměž k něčemu aktuálnímu. Dnes
ráno jsem šel vyvenčit Terku a koupit hazl papír a první co sem uviděl bylo velký
nablito před našimi dveřmi na chodníku a žádné zahrádce....
načež sem přešel silnici a vyblitá stopa pokračovala dále směrem ku hlavní silnici. Asi
měl někdo rušnou noc.
Ale sakra, teďka mě napadla humorná otázka do pranice. A vás kdo učil onanovat?
Jinak venku mají lidi už po vánocích a po městě se valej hromady stromečků, který už
očividně nikdo nechce. Kdyby bylo na mě, a byl stromečkem, taxe normálně vzbouřím
a du vyvraždit lidstvo. Ale nejsem stromeček a taxi o tom můžu nechat akorát tak
zdát, ale i tak to nesmím nikomu řict, protože by si někdo mohl myslet, že jsem úchyl,
což zcela a naprosto vůbec nejsem. A kdo tvrdí že jo, tak je úchyl úchylnej....
Kromě toho sem měl takovej pocit, že spousta lidí má opět nějakej problém. Život v
Praze je život ve smradu, zaprášeným prostředí a relativně v anonymitě. Kromě toho,
jaxem byl venku, tak city je docela vylidněný. Venku je docela i hezky, takže si
myslim, že asi dost lidí odjelo na wejkend zase mimo prahu, na svý chalupy a chaty,
kde naštěstí tráva teďka neroste a tak se můžou věnovat v klidu čtení reklamních
tiskovin firmy Mountfield, protože dozajista již jsou speciální jarní ceny na sekačky a
křovinořezy. Kromě toho model Honda K2 BX483-VR s podporou Space Technologies
v2 je za velice dobrou cenu a při tuningu motoru je možné tento křovinořez velice
rychle přeměnit na balistickou střelu s plochou dráhu s doletem přes 20000km
(možnost nésti jadernou střelu výrobce neuvádí, ale při použití redukce KMX23 misto
doporučované KAX22 je toto možné). A v případě zakoupení dvou modelů, je možné
tyto spojit dohromady propojovací maticí VR-GD659b2 a použít SLI (Scalable Link
Interface) můstek čímž získáme výhodu letů do vesmíru.
Jinak paranoia je to co někdy mívám a nebo stíha se tomu taktéž říka. Jsem rád, že
jsem home, neb pokouší se o mě asi nějaká nemoc. Jo což mi připomíná, že včera
jsem viděl fakt velký hovno, no bylo jich víc - hromádka jaxviňa, pjekně na začátku
přechodu hnedka vedle semaforu. Jo bylo to na Olšanským a asi někdo s hodně
velkým psem čekal hodně dlouho na červenou. Protože to byla hromádka fakt jak vod
slona, pochybuju že jí vysral nějakej bišonek. No i když představa malého bílého
bišonka jak sere velký hovna mě docela vyvolává úsměv na líci. Ha ha ha...
Neska mě čeká vytváření čevabčiči. Dostal jsem za úkol udělat večeři až jako žena
přijde, tak sem si vymyslel čevabčiči. Čistě teoreticky by to neměl bejt problém,
protože je to jednoduchý a případnej recept vydoluju na internetu. ha, bude to vlastně
takovej experiment. Možná o tom jednou natočím film a lidi se budou hodinu a půl
dívat na to jak slavný herec hraje hrdinu co dělá čevabčiči. A dostanu za to Oscara za
nejlepší scénář, režii a nejlepšího herce. Cháááááá... A konec se bude odehrávat na
záchodě, kde bude hlavní hrdina deset minut sedět a srát velký tmavý hovno.
Jojojojo, minulej tejden sem zase šlápnul do hovna. Na Parukářce, přebíhal jsem louku
a než sem se nadál, co myslíte? Měl jsem ho tam!!!!!
Docela mě dostala sonda Cassini-Huygens. Udělali okolo sebe docela dobrej
marketingovej humbuk, jo maj na to právo, páčto je to fakt dobře domáklej projekt,

nacpali to do medií a teďka sou všichni strašně napjatý, jestli tam ta voda a ty UFÓni
budou. Mami, tati, buďte v klidu, stejně vás nenajdou, co sem slyšel, tak ji vaši
sledujou poslední dva roky a lejou do ní podvržený data....
Nu což toto navíc vysvětluje, proč mám pocit jako bych měl mořskou nemoc. Chjo......
15.01.2005 v 11:58:45

Nejsi sam
No jo,poznavam...
S temito dylinami se setkavam dnes a denne,certuzel k memu nestesti.Vypinani
eventu u woken de,ale nestesti sem to zapomnel,doma mam Linux.
15.01.2005 v 10:58:26

rada do života
nikdy, ale skutečně nikdy, si nedávejte telefon k hlave u postele, hnedka vedle velkýho
hrníčku s čajem. Když ráno zazvoní budík, nikdy nevíte co nahmátnete jako první. A
abyste se pak nedivili, proč máte pod displejem velký krystaly cukru....
14.01.2005 v 11:11:49

hustý
ze života, fak že jo. Jeden se až diví.....
12.01.2005 v 20:28:52

holčičky na dálnici
jojo, určitě ste to taky zaregistrovali, ty tři dívenky co ze záhadného důvodu přebíhaly
dálnici. No jo ,jenže vono to není taková velká neznámá jak by se zpočátku zdálo.
Bohužel šli ze zahrádek, které jsou udělány na bejvalým řbitově zvířátek a taky tam je
zakopanej jeden indiján a tři ukrajinci, no a bohužel zrovna ve chvíli, kdy mrtvá řířátka
řešila, kterak na svobodu. No a tak ovládly ty tři dívenky a daly jim úkol, aby ze
hřbitova na druhé straně dálnice přinesly kosti psa Puňty, kterej byl zvolen vyvoleným
mstitelem. Z čehož plyne, že dálnice D1 je postavena taky na hřbitově.....
11.01.2005 v 16:06:33

first dej ve worku
hmmm.. první den v práci. no snažím se v klidu aklimatizovat na pracovní režim, takže
zatim snad v klidu, ale musim říct, pracovat je hnus, i když má práce mě baví.... no
nic......
10.01.2005 v 12:49:43

konec vánoc
takže už mi zkončily vánoce ,silvestr jsem si ještě jednou zvopáknul, ale je to mizérie,
je to mizérie, zítra zase nach robota. Jojo, lidi mě se nechce..... Aspoň, že už to jaro
přišlo....
09.01.2005 v 10:53:46

ale hovno
pro změnu dostal jsem novej noťas, takže asi naň instaluju taky linuxe... takže tak.
jinak fak neska akorát tak hovno, kromě toho, že du zejtra k holiči se nechat
vostříhat, což ale nemá s výše zmíněným případem nic společnýho. Maksimálně, dyby
byl chlapík pilotem F1, tak je asi spokojenej..... :-)
05.01.2005 v 20:22:15

Jojo, jak na nový rok,

tak po celý rok. Dodělal jsem fak už skoro svůj kompl. Samba běží, všechny disky
připojeny, s jednou velmi veselou historkou. Sem si ještě dal stranou zalohu pošty no
jaxem byl včera večer v ráži v přesouvání a mountovaní, taxem si to všechno pjekně
dylýt.
No navíc sem byl neska svědkem v jednom ťamanským šopu scény, kdy se ženská
dohadovala s ťamankou o dvě kila no normálně padaly hlášky jaxviňa. Vjetnamka nás
zamkla v obchodě, my s ženou na to čuměli a už jeli. "prosím vás, ale já sem tady
měla tolik a tolik a už tu nemám dvě kila, protože ste mi je nevrátila". a z druhý strany
"ti ďěbil, ti ďěbil".....
a taxem rád, že sem home.
04.01.2005 v 16:36:49

Hepy ŇJŮ PÝR
VY ŠMEJDI!!!
Kromě toho, že jsem již konečně dodělal počítač a jsem již pomalinku spokojen čím dál
tím více. msuím říci, že mám největší radost z toho, že ještě NEMUSÍM DO
PRÁCE!!!! HA HA HA!!!!
Jinak ste si jistě všimli toho, že je novej rok, a že je to docela úplně v pohodě.
03.01.2005 v 19:56:45

