jehovisti
čera sme měli jako návštěvu bytnou, se kterou sme podepisovali smlouvu na další rok.
naštěstí se nerozplácla na schodišti, protože v tom našem baráku jaksi nesvítilo světlo,
takže byla tma jako v prdeli.
no a dneska sem čuměl. to že ty posraný jehovisti choděj po bytech a vopruzujou lidi
zvoněním na zvonky, tak dneska v práci... zvonek, já myslel, že je to pošťačka, taxem
votevřel a tam stáli dva mladý v kvádrech a třetí nějakej divnej a hnedka, že prej nám
dou nabídnout zajmavý program pro firmy. Tak sem na ně čuměl a v okamžiku, kdy
otevřel typ taštičku a začal vytahovat nějaký papíry, taxem uviděl Strážnou věž. No
ptám se "vy ste jehovisti?" a než stihnul typ něco říct, taxem řek, že fakt jako
skutečně ne a zabouch sem. Prudiči zasraný.....
31.10.2006 v 13:04:19

ajm bek
in faking work. aneb opět začal ten nudně trapný pracovní koloběh..... dneska po mě
nikdo nebude nic chtít, akorát že přijde majitelka bytu a budeme podepisovat
podnájem na další rok. doufám, že nepřijde s nějakou kokotinou jako třeba zdražení.
to by si zasloužila tečku mezi voči. a taky doufám, že je to na poslední rok.
30.10.2006 v 14:18:39

konečně sem se vysral
protože nám neska celej den, kvůli ňáký havárce, netekla v práci voda a tudíž nešlo
splachovat. Je neuvěřitelný, jak nevysraný zaměstnanci nemůžou podávat pracovní
výkony, protože s rostoucím časem roste i nervozita z nevysrání.
26.10.2006 v 17:06:33

DOVOLENÁ
zítra mám dovolenou a jedu na tři dny do prdele na hóry. Fak se těšim :)
Jinak sme včera byli s Ivkou a bandičkou v klubu Retro na nějaký tý muzice. I když to
zezačátku moc nevypadalo, taxe to rozjelo a bylo to móc hezký. Kalbička tak jak měla
bejt. Myslim, že spokojení byli všici. :)
26.10.2006 v 15:12:28

no v afganistánu to teda jede.
zajmavá země.
Když se tak zamyslim nad tímto textem: Afghánistán je největším světovým vývozcem
opia. Podle zprávy aktuální OSN se letos produkce máku a potažmo opia v
Afghánistánu zvedla od 59 procent. Při rekordní úrodě získali drogoví šéfové v
Afghánistánu neuvěřitelných 6100 tun opia, ze kterých lze vyrobit až 600 tun heroinu.
Podle zprávy OSN jsou do výroby drog a obchodu s nimi v Afghánistánu zapojeny
skoro 3 miliony lidí, což představuje 12,6 procenta celkové populace.
Sami Afghánci přitom problémy s opiem a heroinem nemají. Prakticky všechna
produkce putuje přes černé drogové trhy a pak přes hranice do Evropy.
Tak to je docela drsný, že se v Evropě spotřebuje kolem 600tun héráku..... Fakt moc.
26.10.2006 v 09:55:00

Acid2 Test & IE7
no tak mě taky napadlo vyzkoušet Acid2 test na IE7. No, přestože FF2 s nim má také
jisté potíže, pořád z něj vychází o krapánek lépe než IE7.
26.10.2006 v 09:43:59

bože! tak to jsem zase někde chyběl....
kurva, že já debil sem tam nebyl.... to se mi asi nestane, abych na břehu Vltavy našel
tunu koksu....

25.10.2006 v 17:06:32

Blue monday - já to prostě žeru všema svejma hudebníma
buňkama
How does it feel to treat me like you do?
When you've your hands upon me,
And told me who you are.
I thought I was mistaken,
I thought I heard your words,
Tell me, how do I feel,
Tell me now, How do I feel.
Those who came before me,
Lived through their vocations,
From the past until completion,
They'll turn away no more.
And I still find it so hard,
To say what I need to say,
But I'm quite sure that you'll tell me,
Just how I should feel today.
I see a ship in the harbour,
I can and shall obey,
But if it wasn't for your misfortune,
I'd be a heavenly person today.
And I thought I was mistaken,
And I thought I heard you speak,
Tell me how do I feel,
Tell me now, how should I feel.
Now I stand here waiting...
I thought I told you to leave me,
While I walked down to the beach,
Tell me how does it feel?
When your heart grows cold.

25.10.2006 v 16:26:47

SVG & IE7
Tak mám takovej pocit, že IE - i ve verzi 7 - stále neumí prohlížet obrázky ve formátu
SVG - Scalable Vector Graphics. Ale možná, že se pletu a jen já mám nějakej bug. Kdo
ví.
25.10.2006 v 13:38:49

všechny srandy světa
no čera sem si užil hodně srandy světa. V podstatě vo co šlo, abych taky jednou mluvil
vo něčem jinym než vo trapnym životě...
Předevčírem volal známej, že má u zákazníka ňakej linux, do kterýho se nemůže
dostat, páčto zapomněli heslo na roota. No taxem ho asi hodinu naváděl po telefonu,
jak se krlesh GRUB dosta do single módu, jak přemountit partyšny z read-only na
read-write, a když sme to teda jako po necelej hoďce defakto hackli, tak z něj vypadlo
"a hele a ještě něco bych potřeboval". V tu chvíli mi secvaklo, že to nebude až tak
jednoduchý a taxem strávil večer tim, že sem vzdáleně instaloval dvd topinkovač,
pálicí softy pro pálení z konzole, protože onen user se prostě growisofs nenaučí,
paxem řešil zálohování skriptem na dvd-rw a nakonec si vymyslel ještě změnu
nějakejch práv pro sambu. No prostě sem tim zabil, kromě předvčerejšího večera,
ještě včerejší dopoledne. Nu což - live, snad mi to aspoň zacáluje.
No čera odpoledne sem řešil báječnej špek ve smyslu MS IIS6 vs. PHP vs. MySQL.
Taky dobrá chujovina. IIS bych zakázal celovesmírným zákonem na ochranu zdravýho
rozumu. Zlatej Apache.

25.10.2006 v 08:36:55

vybírači popelnic
dneska sem zaregistroval, že u kontajnerů co máme naproti práci - vidíme na ně, když
chodíme kouřit - se začínají dělat docela zácpy. Napočítal jsem 4 důchodce a jednoho
typa co je tam pravidelným návštěvníkem v dopoledních a odpoledních hodinách.
Docela sem se bavil, protože onen typ byl docela zhnusem těmi 4mi důchodci, kteří
mu blokovali přístup ke kontajnerům a neumožnili mu v klidu zkontrolovat co, že jako
občané panelových domů vyhodili. Docela sem si říkal, že tohle asi Paroubek a jeho
sociální vláda nevidí - ubohé důchodce, kteří jsou nuceni vybírat kontejnery.
24.10.2006 v 21:06:28

marihuana pomáhá bojovníkům tálibánu
a amíci asi maj problém. marihuana ruleeez :)
24.10.2006 v 13:01:47

svobodu robotům!!!!
dejte robotům svobodu a nechte je žít podle svého.
24.10.2006 v 11:32:49

vyhulenej den
neska sem nehulil a přitom si přijdu jak vyhulenej. jestli to nebude tim, že sem byl
dopoledne v nagánu rozebírat a odvážet servery, takže sem na sebe nechal foukat
krásnej klimatizovanej vzduch. no srandy kopec :S
jináče sem wejkend proležel, páčto se o mě pokoušela nějaká choroba, takže mě Ivka
léčila paralenem, čajičkama a svojí láskyplnou péči :)
23.10.2006 v 17:40:30

Lost S03E03 + Battlestar Galactica S03 E1-2-3
tož Lost nám úspěšně najel do třetí série stejně jako Battlestar Galactica. První díly
třetích sérií stahujte na obvyklých místech :)
20.10.2006 v 12:01:38

pozitivní je, že už konečně teďka vim, že mě čeká SQĚLÉ STÁŘÍ
Jak se zdá, klubovou generaci marihuany a extáze vskutku nečeká smrt v mládí ve
vlastních výkalech, ale naopak veselé stáří bez protivných pánů Alzheimera a
Parkinsona.
více zde :))))
20.10.2006 v 11:40:15

důchodci už fak asi nevěděj
co dělat. to, že se vrhnou na kšeft s hérákem, to bych ještě pochopil. dokonce bych i
pochopil, že ráno maj hlad a tudíž se musim dívat na zastávce na důchodce sedícího
na laviččce požírající klobásu v jedné ruce a druhé ruce chleba. Je to hnusnej pohled,
ale dá se. Víc mě serou důchodci co žerou chleba s řízkem ve vlakové dopravě. Jenže
to všechno se dá přežít, ale když důchodce zmlátí nebohou mládež, to už je na
kriminál.
20.10.2006 v 09:34:24

kudy chodil tudy krad, socijální demokrat
osobně mám takový pocit, že by se v rámci presumce viny měla celá slavná ČSSD
vzájemně vyloučit. :))

19.10.2006 v 16:49:37

jak to chodí u telekomiků
tak jak to chodí u slavné velké firmy :)
(thnx to bukowski)
19.10.2006 v 12:16:41

o dědečkovi a babičce
jistě znáte ty staré české pohádky ja zlá vnoučata chodila babičce na perník. Sice to
může vypadat absurdně, ale důchodci v zahraničí jsou mnohem aktivnější a
podnikavější než u nás a dokonce jsou po svých vnoučatech schopni a ochotni převzít
kšeft s hérákem.
19.10.2006 v 12:07:35

tož ze střed u vystřelenýho voka
se stává moc pjekný rituálek. neska mě čeká toto veselé posezení opět a musim
konstatovati, že z celé té smutné šedi pracovního dne je to velice krásné rozptýlení. :)
18.10.2006 v 15:12:47

veřejná produkce
OSA je sbírka kreténů z Marsu.
17.10.2006 v 13:23:19

ftip
Vtrhne lupič do banky.
"Ruce vzhůru a prachy sem!"
Pokladní suše opáčí:
"A víte, že vás za to mohou i vyloučit z ČSSD?"
16.10.2006 v 15:58:54

hustec
dnešní den sem opět ztrávil porovnáváním portálů. Oproti pátečním českým, se na mě
dneska uchystaly zahraniční. Pokud nebyla jazyková mutace, tak fakt hardcore.
Talijánština, finština a švédština sou fak hustý. Pak tam na mě bliknul jeden japonskej,
ale ten jako obsahově hodnotit nebudu, protože kurva fakt nevim co ty klikyháky
značej, přišlo mi to jak kdyby to psal někdo s parkinsonem. :S

16.10.2006 v 15:56:47

plešatost
a já myslel, že ve 193ce plešatím od nervů a důchodců. a vono za to může dojíždění
do práce :)
13.10.2006 v 15:48:28

medvídek Pú je již důchodce
a slaví osumdesátiny. Takže všechno nejlepší, Pů.
13.10.2006 v 08:59:41

fak jo

sem se teprf teďka usadil ke komplu a musim zhodnotiti dnešní den jako v podstatě
docela náročný a uhoněný. ale myslim, že jsem to zmenežoval dobře a nemusim být
sám se sebou nespokojený. :)
12.10.2006 v 21:26:24

tak až teď do postele
se konečně dostávám. tfujtajbl, byl sem dneska po dlouhý době na václaváku....
12.10.2006 v 01:43:08

Pio squad
no jakože hip hop zrovna nemusim, tak tuhle bandičku sem vonehdá viděl v týfce a
docela se mi líbili. Takže Pio Squad....
11.10.2006 v 14:02:59

Výsledky anketky
no je to velice zajímavé. V současné chvíli tu máme 17 samců a 3 samičky. Ivka měla
přesnej odhad - jako vždy tedy. :)
10.10.2006 v 14:22:20

už ani ty studentky nejsou co bejvaly
a já jen doufám, že v současné době nikoho nepřekvapí, že jeho úspěšně studující a
vydělavájící dcera si na svoji novou LV kabelku vydělala šukáním.
Kurva, sem nějakej zhnusenej dnešní dobou, pořád mi stále nedocházi co vlastně lidi
chtěj. Všechno? Zadarmo? Fak nevim.....
10.10.2006 v 14:20:27

novinařina
tomu já říkám investigativní novinařina: Daniel Capezzone, vůdce Radikální strany
podporující legalizaci marihuany, prý není objevem italské televize vůbec překvapen.
"Vždycky jsem říkal, že kdyby do některých místností, kde se konají oficiální jednání,
přišel policejní pes, zbláznil by se z toho."
10.10.2006 v 11:49:13

zelený tabák
paris hiltonová - to je taková ta bóbika - kouří zelenej tabák. :)
10.10.2006 v 08:58:14

vykolejená tramvaj
asi před hodinou sme přijeli s ivkou z bordó klubu a koukám jako blázen, kousek od
kohinorky vykolejila 22 a za ní stála mega fronta tramvají.
09.10.2006 v 22:22:45

ale toto je prasárnička
moravský zoofil co ušukal ovci xmrti :)
09.10.2006 v 17:03:13

tak nevim kdo byl neska ráno víc vyjetej
jestli důchodci s vočima navrh hlavy, že by jim je záviděl i jistej Džim, kterej bydlí přes
ulici, a nebo já. Viděl bych to na ty důchodce, protože byly vypláceny důchody, takže si

nakoupili kromě levného alkoholu i léky proti nemocem. Neska si vo tom povídali dvě
důchodkyně v 193ce, jedna se chlubila že důchod už dostala a druhá že jí přijde asi
dneska, protože vždycky chodí osmýho. No a vobě měly voči až navrh hlavy.
A kdo je Džim? Džim je pravděpodobně dýler peří, protože večer co večer postavají
před vchodem do baráku různé podivné vyhublé existence s ostře vystupujícími licními
kostmi, povětšinou rychle a nervozně podupávající na chodníku. Například včera,
venčil sem Terinu zrovínka, a před barákem nervozně poskakoval vyšší hubenej týpek
s rychle těkajícíma očima a pojídající čokoládovou tyčinku. Ó ano, samozřejmě tam
mohl čekat na nějakého kamaráda nebo prostě jen tak, ale to by nevysvětlovalo to
proč píská směrem k Džimovejm oknům. No, asi tak.
No jinak profláklá protipirátská vorganizace BSA stále žije a navíc by mě zajmalo, jak
by ošetřila nejlepší laptot na světě.
09.10.2006 v 10:28:29

Neděle
nasrat na neděli.
08.10.2006 v 15:12:28

papoušek hacker
o tom jak i papoušci můžou být nadáni hackerskými tendencemi....
06.10.2006 v 14:09:00

ufon má prázdnou hlavu
a neví co napsat. fakt nevim a to se snažim něco vymyslet. Ale možná to bude podle
zákona, že čím víc se něco snažim vymyslet, tím je to horší.
06.10.2006 v 11:29:59

rychle kupředu zpátky ni krok
a čím rychlejc vpřed tím lépe.
Tož mám za sebou další schůzku s papalášema a jejich patolýzalama. No sou to
vylýzaný mameluci až na jednoho, u kterého si nejsem jist. Asi to bude tím, že to je
mimoň, kterej je naverbovanej papalášema, aby je zastupoval. Snažíme se ho očkovat
seč to de, aby pochopil, že my máme pravdu. Gud psycho.
Jináče sem hotof jak hotofson co má v hlavě hotovo. Strašně tyhle porady vyčerpávaj
mozeg. Člověk se musí jít někdy s inteligencí na nižší úroveň, aby se byl schopen s
dotyčným domluvit, tak říkajíc lidsky.
05.10.2006 v 14:14:09

nejenže máme Interfernet
ale už i dokonce vodkovod. :)
04.10.2006 v 15:54:16

začal podzim
tak tu máme podzim a jeho deštivé a depresivní počasí. stromy stále rostou, kytky už
nesmrděj a ptáci? Ti se domlouvaj kolik nám letos při stěhování přivezou chřipky.
A celej důsledek je, že sem čera přišel do práce a zjistil sem, že pro posranýho
náměstka musim do zítra sepsat analýzu toho, jak blbej a jak hnusnej maj portál.

04.10.2006 v 09:13:33

jednou si možná pudeme do Teska koupit
i software... proboha NE!!!!!!!!!!!!!!

03.10.2006 v 09:20:31

back from dovolená
taxem zpět a opět pracovně nasrán. nechci být makačenko.
03.10.2006 v 08:41:51

