Šťastnej a veselej novej rok
více lásky, nenávisti, hodně nových větších a lepších přírodních katastrof, více teroristů
a méně mrtvých zajíčků na silnici Vám přeje váš zcela oblíbený Marek Zet.
31.12.2004 v 13:07:00

komplikace
od jedenácti se mi komplikuje kde. navíc myslím, že sem tu týfku uchodil. mám obraz,
ale zatim ne zvuk. myslim, že to bude tím, že nemám uchozenou zvukárnu. ale to mě
nějak netrápí, prozatím, tu uchodím až bude hotový kdečko. jinak se mi zrovna teďka
chce jít srát.....
29.12.2004 v 18:22:42

a dvojtá kurwa
já sem to říkal, já sem to říkal!!! Tak ti si museli prožít fuck hell... Přírodo, zač tě
platím????? Táži se...
28.12.2004 v 18:39:00

no ty krávo!!!!
TSUNAMI GO! GO! GO!
No ty krávo, zrovna koukám co se děje v asiji. Přírodo hoblúúúúj!!! (jediný číms mě
nasrala je, že si nespláchla Karla Gotta, už vidím ty hrdinský články a vyprávění jak
zachránil půlku ostrova...)
28.12.2004 v 18:30:55

ha!
podařilo se zabootovat, teďka komplikuju xwokna, no sem fak zvědaf, jestli to
nevyhodi nějakou zběsilou hlašku, ale prozatím sem všechny problémy vyřešil. nu což
musim se pochválit, i když asi smrdim potem :-)
28.12.2004 v 18:23:47

a je klid
vážení, je po vánocích, doufám, že jste své dárky již zkonzumovali a že si teďka
užíváte nezaslouženého volna. já mám 14dní dovolenou, před chvílí sem se probudil a
mám hovno co na práci. tak jim, ale faktem je, že jsem se rozhodl si přeinstalovat
počítač. takže sem zkusil experiment s gentoo. takže nejčko instaluji.
28.12.2004 v 11:49:04

tak už bude za chvíli po fšem....
naštěstí.... vánoce se opět stanou na celý rok temnou noční můrou.....
25.12.2004 v 20:02:55

zlaté placátko
přišlo k nám na náfštěvu zlaté prasátko. taxme ho chytli, zařízli a udělali z něj guláš.
takže máte smůlu a už k vám dneska žádný nepřijde.
24.12.2004 v 14:35:03

vánoce, čas klidu, míru a naplněné lásky
"O víkendu se zase popraly dvě sousedky kvůli hlasité hudbě, kterou pouštěly obě asi
při pečení cukroví," uvedl další případ Luboš Trojna, mluvčí mosteckých strážníků.

23.12.2004 v 10:17:59

sněží
hurray... :-)
22.12.2004 v 10:15:45

perníčci permoníčci
již se blíží jako předzvěst nadcházejících vánoc, kteréžto budou vten tragický pátek,
kdy dojde k totálnímu zničení světa.....
ano je to tak vážení, na štědrý den, v okamžiku největší radosti věřících, v ten
nádherný večer, u rozžatého stromku před zapálením záclon, v okamžiku, kdy děti
vybalují z krabic svá nová štěňátka a koťátka, králíčky a myšičky a jinou podobnou
havěť, tak v ten okamžik, přesně v ten a žádnej jinej, se stane to co nikdo netuší a
vůbec nepředpokládá....
Jo, je to tak, ale Bůh se na nás nasral. A že to jeho Boží oko se trpělivě a milostivě
dívalo dlouho. Až teď v obvodech Božího mozku secvaklo, hradla se propojila a
výsledek dlouhodobého procesu vyšel KILL ALL!!!!.
A Bůh se tedy rozhodl spláchnout sračkama celý povrch zemský. Tak jest a tak bude
uděláno.
Tak co šmejdi? Máte naděláno v kalhotách? Jestli jo, tak ani nevim co vám na to mám
říct. Jen to, že se stávaj horší věci.
Treba (pozn. autora: teda třeba) Lotus Notes. Ještě, že mám tak trpělivou ženu.
21.12.2004 v 17:40:03

ha ha ha
tě o odpuštění, ale zrovna sem se vrátil z firemní párty. takže uvidíme co z toho bude,
ale asi ta sedmička vína.... ha ha ha no protože sem do osmi makal a nic z toho, zase
se nepovedlo... nu což teďkonc mi to nevadí a ráno bude kocovinka jako sviňa. ha ha
ha ha ale vlastně nevim co říct... ha ha ha ha ale kdo se směje poslední, ten se směje
nejlépe, ale otázka zní: Kdo se vlastně směje naposled. Jo to nevim.......... ha ha ah
ah ha ha ale jedno vim bezpečně, až bude dovolená, tak to bude v pohodě..... ha ha
ha ha
21.12.2004 v 02:48:40

teda mý drazí oddaní
poddaní. Všal vidíte, že nestíhám psáti do svého megageniálního úžasného deníčku,
neb jsem součástí vymrdaného předvánočního chaosu, kdy jsem zapřažen v jednom
kole. Navíc dělám na problému, kde v poslední době vyhrožuje se vypověďmi smluv,
vrácení peněz či nedodržení termínu. Atd. atd. atd. Holt souhra spousty veselých
detailů, jako že tohle, támhleto, ale hlavně v tom jedou spíčený počítače. Nu což vám
budu vykládati?
To jak v metru potkávám unavené bilé tváře lidí, na něž dopadá deprese a shon
vánoc? Kterak vidím jaxe utrácejí peníze o kterých fakt nevím, kde se berou, tedy
pokud to nejsou státní peníze našich daní. Jako třeba v jedné nejmenováné budově,
jenž byla postavena a pronajata státní zprávě (jejiž cena byla 100mega minimálně) a
kde sou takový špeky jako třeba kuchyňka bez zapojenýho odpadu, kde nejsou na
vchodových dveřích zámky, či zapomenuté škraby na svinstvo z bot a hlavně obligátní,
mnou milované nasávání vzduchu do klimatizace kdesi v garážích, takže bývám občas
obšťastnován vůní spálených palivových hmot. Fuck luksus. Jinak nic zajmavýho, byl
sem včera v divadle na premiéře nějaký úchylný hry, kde měli všichni nějakej problém.
Minimálně smaho.
18.12.2004 v 14:34:14

kdybych nevěděl
že jsem vyjetej tak to chápu, ale podle toho co vím budou vyjetý nejspíš všici
wokolo....
15.12.2004 v 10:11:12

něco from life
no zrovna jsem byl donucen napsat emajla v anglictine a poslat ho anglanum. dost
ukrutne se seru s lotus notesama a rsačkovým agentem pro tenhle ajbýem patent. no
sem zvědav jestli to panáček na druhý straně pochopí. no jináče sem si byl vyzvednout
platební kartu ebanky a docela mě dostali. teda dostal jsem ji, jenže sem se dozvěděl,
že bude aktivní až zítra po devátý hodině, takže sem si dneska nemohl vybrat svoje
poslední pjéťo, kerý sem musel na svůj nový účet uložit jako nějakej základ, takže
sem si jako obvykle musel pučit dvě kila od kámoše, protože to jinak nešlo a neměl
bych na cíga.... chjo..... ale když budu hodnej, tak dostanu zejtra vejplatu a možná i
vánoční obálku, ale to je ještě nejistý. ale fak bych rád, neb je to mé tajné
předvánoční přání........ jinak opět na závěr zvopakuju: DIE! VÁNOCE DIE!
14.12.2004 v 15:38:12

no jo no
nejen na žáky v anglii, ale i na mne přichází zdá se předvánoční déprese... A JÁ SI
NENECHÁM VÁNOCEMA ZNIČIT ŽIVOT!!!!!!!! TO TEDA NE!!! V ŽÁDNÝM PŘÍPADĚ!!!!
12.12.2004 v 19:23:56

echt....
Policie obvinila 12letého žáka ze znásilnění učitelky v hrabství Durham na
severovýchodě Anglie. Znásilnil ji o přestávce, když mu dávala ve škole doučovací
hodinu. Pak jí ukradl auto a ujel.
12.12.2004 v 19:22:12

medovina
bože, já jí vypil. asi sem se opil.
11.12.2004 v 22:50:47

noha
Policie zasahovala ve Voskovcově ulici v Praze 5. Volala paní, že v kontejneru je lidská
noha, která se hýbe. V popelnici si ale pouze ustlala dvojice slovenských dělníků.
Policisté je vykázali.
10.12.2004 v 15:07:23

pátek
pátekk pátek je pátek, to je slávy. blížej se vánoce a čím víc se blížej, tím víc si přeju,
aby už bylo po nich.... pohodička klídek povánoční je totiž to nejlepší co může bejt....
10.12.2004 v 13:13:36

vánoce vánoce vánoce
přicházejí.... což znamená nakoupit střelivo do brokovnic a magnumů, protože se bude
hodit při letošním odstřelu přemnožených ježíšků.
08.12.2004 v 20:28:11

metro
Já si říkal, proč je ten vagón metra poloprázdnej, když ostatní jsou narvaný. A hle, jak
jednoduché: Ve vagóně je solidně nablito. (dnes kolem půl páté, za největšího chaosu,
v metru událo se)
07.12.2004 v 22:18:09

to sou nevěřitelný
čůráci. Nejdřív teda jako Windows, u kterejch si pořád nejsem jistej tím, jestli jde
vypnout ukládání do eventlogu určité události, no asi nejspíš nejde. No a pak jsou
čůráci neskutečný státní zaměstnanci, neb teďkonc asi od jedenácti hodin volám jedný
odperoxidovaný dylině v botách s imitací krokodýlí kůže, neb do helpdesku dala hlášku
"SW Žádám vás o URGENTNÍ OPRAVU TISKÁRNY v 1p. Děkuji" s důrazem na
URGENTNÍ, kterýžto problém se mě vůbec netýkal, ale instalace tiskárny zcela
rozhodila něco jiného a tak tuhle dylinu se snažím sehnat jako blázen, aby mě před
pár minutama napadlo zavolat typovi, kterej sedí s ní v kanclu, jen tak z prdele,
kterejžto to zved, já se ho zeptal jeli přítomná dotyčná dylina, on řek že ne, že až
zejtra a ještě stačil poznamenat, že to tam furt vyzvání, což sem měl co dělat, abych
mu neřek, že je kokot, že sem to byl já a moch to klidně zvednout.... Inteligenti.....
debilní....
07.12.2004 v 14:13:50

poslední měsíc v roce
mámetuž poslední měsíc v roce, prosinec. prosímež tudíž prosinec, aby už zkončil a
začal nový rok. Blížej se spíčený vánoce, konec roku a je stress velikej pracovní
hnusnej stress, jenž přelévá se i do obyčejného fádního života.
06.12.2004 v 11:54:04

prace fuj
je to hnůj.
03.12.2004 v 14:25:04

