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STŘEDA 01.08. 2001 11:20 

Nejde nám internet. Dostali na střexu nowou anténu a možná, že půjde po tom i ryxlejc. Ale zatím ani howno.
Naši odborníci tu xmurej u konzole a píšou fšelijaké odborné příkazy jako "ls -la|grep eth" , "reboot" a nebo
dokonce "ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx broadcast xxx.xxx.xxx.255 netmask 255.255.255.xxx". Sem zvědaf.
Zatím xodí pošta, ale nějak divně. Jinak nic nejde. 
No doufám, že to ňák vyxmuřej, protože mě to pjekně sere. To, že mám rozsosaný nějaký mp3 mě sice
nesera, ale už jen qůli aktualizaci deníčku a čtení si newsů. Jo je to ták. Flákáníčko, flákáníčko. 
Sem si kurwa vzpomněl, že sem měl hustej sen jaxvině. Se mi zdálo, že mi skončila civilka a že xodím do
práce. No sem se probudil celej spocenej a zmatenej. Prostě ten pocit, že musíte jít do práce a vydělávat
peníze je tááák hnusnej. Ještě, že mi do konce zbejvá osum měsíců. Musím je využít co nejlíp a pak to
začne. Xodit do práce až do důxodu. To je táááák hnusná a děsivá představa. Nevím jak to období přežiju.
Skoro 40 let makat a makat a makat, jako debil. Co je to za život? část podělanejch peněz bude muset jít
na daně, a když bude u moci socialistická klika, tak těx peněz bude čím dál víc, no wono asi i tak, ták co. A
paxe maj divit, že lidi hulej trávu, dyk to pomáhá přežít ten strašlivej marast, kterej tu je. Prostě a finýto.
Budu se snažit jít do důxodu jak nejdřív to půjde. Jináč to nevidím dobře. 

Dneska sme se pjekně flákali. Musel sem vyplnit nějaký pracovní protokoly a odevzdat lístky za dojíždění,
haby mi je proplatili. Sem zvědaf, kolik dostanu. Moc mě dokáže pobavit, jaxi furt lidi stěžujou, že se jim
těžce žije a že maj málo peněz. Sou to pjekný sráči, když vidím jejix narvaný vozejky před supermarketem a
přitom si stěžujou. Docela byx jim přál, aby žili za 3000-3300 Kč měsíčně, z toho platili nájem, telefon,
cestovný, jídlo, drogy, časopisy a bůh ví co ještě. Tomu říkám raxot. Pozitivní na civilce je, že sem se celkem
naučil hospodařit s penězma a jaxi hodně vážíte, než si něco koupíte. Vždy, když stojím každej štvrtek na
nádraží, přemejšlím "mám si koupit rephlex nebo ne a nexat si něco na jídlo???" Táákže, pokud si
myslítem, že ste na tom s penězma blbě nebo si připadáte xudý jaxvině, zkuste si žít z peněz, jejichž
množství je daleko menší než větší. A hlavně je pod hranicí životního minima. It's all shit.

Unsere lynuks haket bi Eks-eM.

ŠTVRTEK 02.08. 2001 10:37 

Zase nám nejde Internet. Je to pjekně v píči. Sem zwědaf, kdy to dodělaj. Například sem se dozvěděl, že
inteligenti co to mountovali nezanexali našemu adminu heslo pro přistup do administrace Orinoc. A pro
větší prdel je nastavili jako desítkový. Fuckt idijoti. Takže to běhá ještě pomalejc než to ISDN co teďka
máme. Jenže co s tím nadělám. Nic. Swině.... 

Před spaním sem přemejšlel. Někdy je to docela hustý, myšlenky lítaj sam a tem (občas hrozný magořiny) a
pořád sem jakoby něco řešit. Sice je fakt, že mě napadaj docela zajmavý věci, ale sem línej jaxvině vstát a
zapsat si je. 
Dostal jsem žold. Qůli tomu, že sem měl 14 dní dovolenou je to jen něco málo přes 2800Kč. Pjekně k
nasrání. Nájem 1500, internet 280, potřebuju kredity do debila - 400kč, ať dělám co dělám, příští tejden se z
toho poseru. Fčera sem psal vo "xudáčcíx lidex" a dneska nanowo. Sem si byl koupit sejra, abyx aspoň ten
xleba nežral suxej a ňáká duxodkyně si stěžovala prodavčce, že by ji nexali xcípnout. A to měla v košíku
CELEJ XLEBA, SALÁM, JEDNO PIWO A LÁHEF DOBRÝ WODY!!!! Kurwy tou sou zasraný. A já jen kus
blbýho sejra. 
No, ale xudoba cti netratí (i když je to na howno bejt xudej jaxvině) a proto se musím powznést nad obyčejný
lid český wěčně ukníkaný. Jenže to povznášení není zadarmo. 

TO WEDRO MĚ SERE!

A doxází mi dešťofka na zalejwání.
Un Un Un Sere.......

PÁtEk 03.08. 2001 12:35 

Se nám rozmrdala síť jaxvině. Asi ňákej hax()r a nebo spíše bug v novém firewalu. Naprosto nic nejde,

http://vyhuleny.net/index.php.php


firewall má rozesraný pravidla, takže, zdá se, pohlcuje fšexny pakety (fčetně ICMP) a běží mi akorát FTP a
SSH.. Paradoxně. Fuckt zajmavý... Sem se zkusil přihlásit na jeden server a hele.. wono to de. Takže
internetím z něj. Jo, ať žije konzole a příkazová řádka. Muthafucka Billowi useři nevěděj o co přixázej. Samý
wokno, samý přiblblý tlačítko, ale když nastane ňáka komplikace tak jim nic nejde...... A vida, zdá se, že
sem jedinej na ústavu, kdo má možnost se dostat na internet. Jo, aj lajk civilizovaný operační systémy. :))) 
Jinaxe nám nextělo dneska nic dělat. Taxme wodnosili ňáký vysraný lavice a židle z jednoho místa na druhý
a paxme šli na oběd. Nebo resp. xtěli. Jenže si někdo vzpomněl, že bysme mohli pověsit nástěnky. Taxme
je věšeli. A paxme šli na oběd. A po obědě zase věšení nástěnek. Samá sádra, samej šroub a samej
bordel. Tak to byla dnešní náplň naší práce. Hepy, že jo? 
No jinak poslouxám svůj mp sosec. Hodně hustý hardcore/gabber věcičky. Asi z toho něco smažu, ale alb
je dobrejch. Sem si koupil médija, habyx měl na co zálohovat. To mi připomíná. Asi před 14-ti dněma sem
doplňoval databázi se seznamem muziky. No a zrowna ve xvíli, kdy se provádělo ukládání dat na disk vyply
proud v celým sity. A tak nešťastně, že mi zůstali soubory nulový dýlky a data nikde. Proto se mi nexce
všexny ty alba přepisowat znowa. Je to v píči. A nebo v prdeli. 
Pořád je vedro. Fčera sem si dal lázeň a paxem vyšel na zahradu dát si jointa. Každopádně sem počkal až
zapadlo slunce, paxe udělalo příjemně xladno a já tam tak seděl a špekulowal. Nějak nemám nápad na
novej týdeníček pro koukat.cz. Však vono mě dřív nebo pozdějc něco napadne a třeba to bude hustý. Ani si
nejsem jistej tím, že by se stalo něco zajímavýho při cestách z/do civilky. Tak nějak je takový letní mrtvo,
jezděj jen lidi co opravdu musej. Třeba jako já. Takže každé vyrušení z fádnosti cestování je příjemné. Včera
například ňáká důxodkyně stála vedle vlaku a ptala se každýho kdo šel kolem esli to fuckt jede na Prahu. Já
řek, že newím, že tak daleko nejedu. A šel. Esli si někdo myslí, že sem kurwa, tak nejsem, ale prostě sem
řek jenom část pravdy. Ne celou. :))) 
A už na to seru.... Možná, že pudem někem večer sedět a dát si piwo nebo špeka....

Mám na zádex vysmaženýho housera.

PONDĚLÍ 06.08. 2001 09:17 

Tak mě ráno málem posral holub. Si to takhle šráduju wokolo ústafu a plesk. Najednou howno. Těsně vedle
mě. To mě fuckt pjekně nasralo. 
Weekend byl hodně hustej. V sobotu sem šel se Stipackem a Ventorem posedět. Sotva sme zalezli do
hospody, zwednul se vítr a fšexna ta hustá tma co se za náma hnala od Prahy překryla město svým stínem.
Jenže to už sme měli piwo a pomalu přixázel na řadu joint. No co budu vykládat, sme se trochu opili, trochu
zhulili, takže padala slova jako Shreck, pidimrd a ták. Ventor vymyslel hustou, ale naprosto reálnou, pravdu
o vývoji názoru na své okolí. Prostě, až to user pochopí, hnedka se mu hučí spokojeněj... :)))) 
F sobotu jsem vyjel na výroční koncert nějakým provinčních kapel. Vzhledem k tomu, že to bylo The Best Of,
tak skoro fšexny pesničky byly dobré. No ale hlawně, jeli sme na kolex. Mé maličkosti ukradli kolo asi před
7-8 lety a taxem se vysrál na kupowaní novýho. Stejně je to k ničemu. A po těch letech sem půjčil Lejdy XL
mý matky a vyjeli sme. K mému přeqapení sem zjistil, že si jízdu na kole ještě pomatuji. Ale ty dopravní
předpisy, dopravní značky..... Naštěstí to bylo nazpátek v pohodě. Mírně opilý, hlavně zhulený, jo to sem to
jel jak kolokros. 
Přes den sem spinkal a nebo psal týdeníček pro koukat. Co jinak. A hlavně, spolubydlící si přivez roštěnky
až dalekého Slovenska a tak ji musel všem ukázat. Tož měli jakousi rodinou house párty, kdy vylemcali asi
tři piva a snědli kus chleba. Tomu sem se xtěl s xutí vyhnout, protože řádění opilých příbuzných je to nejhorší
co může usera potkat. Nesnáším rodinné srazy. Ještě, že naše famílije na to z vysoka sere. Viděl jsem však
případy, kdy se sjede celý příbuzenstvo (no kdyby se sjelo, to by mě ještě tak nevadilo), a teďka se řešej
ňáký šílený problémy. Brrr. De na mě z toho zimnice jaxvině. 
Mám stažený fuckt ňáký hustý techno. Má to baj wočko kolem 180BPM a nejsem si zcela jistej esli je dobrý
to poslouxat od rána. Docela se mi to rozlýhá po škebli. Nu což, aspoň je prdel. 
Nejodstatnější z celého mého deníčku. Aby v něm bylo to, qůli čemu ho píšu. Moje zážitky z civilky. Dneska
nemám žádnej. Kromě toho, že sme vodsunuli stůl v jednom kabinetě, haby k němu mohla uklízečka a
paxme šli na oběd. Ostatně, po zbytek dne se rozčiluju nad neskutečnýma lagama naší sítě. To by ani JXD
s bandou hax()rů za zády nedokázal přežít. 
PING? PING!

kanabis, aj lajk this.

ÝRETÚ 07.08. 2001 12:41 

FUCK IS EASY, FUCK IS FUNNY. MANY PEOPLE FUCK FOR MONEY.



Kurwa, doufám, že si tu básničku pomatuju dobře. Dnes to bylo hustý. Sem asi fčera něco sežral, takže mi
bylo v noci blbě jaxvině, malem sem se posral, poblil a vůbec se nevyspal. Fuckt děsný. Ještě teď mě bolí
škeble úplně maksimálně. Nemám xuť na jointa, ani na jídlo, prostě na nic. Snad se s z toho vyspím. Takže
si dělejte co xcete, ale ja se du vysrat.

Vrazím mu ruku do prdele a to ho nasere.

STREDA? 08.08. 2001 12:48 

Cokolodavou. Co že? Cendo, bacha zebra. Diakritika, tu pouziva jen debil. 
Pořád mám v sobě ňákej neřád. Něco mi chybí, ale newím co. Čas wod času mám pocit, že můj nebohý
žaludek vylýtne tlamou ven a pobleje ňákýho xixta na ulici. To by byl rachot. Onehdá sem něco podobnýho
viděl. Sem tak čekal na vlak na Xrudim a po protějším nástupišti si to štráduje chlapík. No ani nevypadal, že
by byl ňákej nachcanej, ale prostě se najednou předklonil, vopřel vo sloup a poblil se. No a pak šel dál. Ušel
asi pjet metrů, zrowna ho míjel chlapík - ještě vo něm uslyšíte - s ňákou tlustou bábou, no a ten borec co
před těma pjeti metrama zwracel, se v tý chůzi poblil ještě jednou. Už se ani nenamáhal nějak předklánět,
prostě tak jak šel taxi "ustřík" přímo na ruku toho xlapíka co šel proti němu. No ten samozřejmě, že musel
bejt asi dost přeqapenej, neli nasranej, protože si to představte, dete si takhle po nástupišti, vedlá vás
hnusná tlustá ženská - nejspíš manželka - o zničeho nic vám někdo pobleje ruku. No koho by to nenasralo.
A ten xixt byl tak out, že se na sebe jen xvíli dívali a pak šli dál. 

Přičemž tahle story s tím poblitým xlapíkem je provázaná s jinou jeho přihodou (kurwa, v celku hustá
náhoda). Si to takhle du na nádraží ze služby a na posledním světelným přechodu před nádražím mě
předežene ten borec. Je to jeden z těch tzv. "dobíhačů", kteří spěxaj všude, aby všechno stihli. No a tak
čekal na zelenou. Projely jedny auta, druhý auta a stále nic. Tak ho chytla nervová a rozeběh se do přexodu.
Jenže ouha, zrowna naproti stáli dva městští policajti a "pane, pojdě sem, budeme si hrát. My vám dáme
takowej papírek a vy nám za něj dáte 300korun." A jak ho stopli, tak naskočila zelená, já nahodil škleb a
prošel jsem kolem něj, páčto ten xlapík je vod nás ze syty. Taková sem potwora zlomyslná. 

A budu pokračovat v drobnejch, ale hustejch story. Tím že byly husté, taxi je pomatuju. Minulej tejden sem jel
ve wlaku. Před naším městem je taková malá vesnička, kde mají podél trati protihlukovou stěnu, která
kousek před nádražím končí. A taxi tak jedu v tom dwoupatrovým vagóně, čumím na řeku a najednou mé
oko spočine na zahradě jednoho baráku. Na zahradě byl sádrovej trpaslík vedle kterýho ležela ňáká
postarší mamina na dece a opalowala se. Už dlouho sem neviděl nic tak zwrhlýho. 

A jízda pokračuje dále. Sem si šel dneska koupit koláče a matonku. Stojím frontu a pozoruju jak nějaká
maminka uklidňuje dítě, který strašně řvalo. Došlo mi, že si asi skříplo ruku ve dveřích. Což je bolest jaxvině.
Fronta byla dlouhá. Tak ta maminka furt tomu děcku říkala, že je to f pohodě, že to přejde a ták. Xlapeček
se pomalu uklidnil, když tu k němu přišel nějaký postarší senior o dvouch berlíx (pro nexápawé: důxodce) a
strčil mu svůj xixt skoro před nos, mával jednou berlí a hučel do něj něco jako: "Xlapeček si udělal bebínko,
to musí bolet. Xudáček xlapeček." No a to dítě se znova rozeřvalo jaxvině. Sem se mu ani nedivil. Ruka bolí
jaxvině, matka nasraná že řve, a hned poté co se jí ho podaří uklidnit, přijde k tomu dítěti ňákej důxodce a
začně do něj něco hučet, což děcko nepoxopí a logickou obranou je, že začne zase řvát na celý kolo. 

Aj tak krajtak. 990 hitů. Myslím, že ta tisícofka bude možná ještě dneska. Sem moc zvědaf, kdo to bude....
:))
Oprava (wíš JiMMY, ale s tou rukou je to lepší, takový hutnější): Wrazím mu PALEC do prdele a to ho pěkně

nasere.

JE TO TADY! TISÍC HITŮ!!! NO A KDO JE ŠŤASTNÝ VÍTĚZ? NO PŘECE ŠŤASTNÝ JIMMY . A PREJ
HO ANI RUKA NEBOLELA, KDYŽ SE SNAŽIL NAKLIKAT POSLEDNIX 11 HITŮ. :))

ČTVRTEK 09.08. 2001 07:20 

Kurwa. To to začíná. Na fčereješek sem spal 14 hodin v kuse. Dneska v noci sem zase nemox usnout.
Taxem se díval na ňákej hustej hustej film "Katastrofy". Nápad to byl dobrej, ale provedení mizerný. Dycky
mě pořádně nasere, dyž se do filmu nasere hezká (ale zbytečná) rošťenka, manželka a hlavně syn. 



Taxem si šel pak lehnout do vany, enže jaxem wotewřel dveře, tág na mě vybafly kalhotky pověšený na
šňůře nad wanou. Prostě hukot. Taxem tak na to koukal, než mi došlo, že asi patřej Helze ze Slovenska.
Musím konstatowat, že mnohem wíc seksy sou černý kalhotky s černou jemnou krajkou, než bylý kalhotky s
ňákejma vybledlejma kytičkama. No, ale je wotázka jak vypadaj na Helze. no táxem se zase wotočil a šel
na horu. Sem si vzpomněl na listí co sem v neděli hodil na stůl, bylo skoro suchý a nějak podezřele lepilo.
Sem ho xtěl ubalit, jenže mi v sobotu došli papírky. Taxem byl nasranej wo to víc. Asi dvě hoďky sem
zkoušel usnout, jenže se nedařilo. 
Ve tři začal kokrhat ňákej pes. No měl sem pocit, že to byl pes. Tak blbě přeci kohout kokrhat nemox. Do to
začala řvát ňáká kočka. Skoro jako by ji přejelo auto. A paxe přidali další kohouti. Úplnej předranní blázinec.
Taxem zapnul počítač a začal bušit ňáký slinty. Popeláři. Kolem pátý projeli popeláři. Lidi pomalu začínaj
xodit na první vlaky a mě to sere. Spát se mi už nexce. Taxem bušil do šesti, vypnul to a vydal se na nádraží.
Ták tam tak sedím, čtu Rephleks a hele... Milosch. Nazdar Miloscho, kam deš. Do, práce?? No jo, ty už seš
ten ynženýr. Tak musíš v šest do práce... Tos to xlape dopracoval...... A ták. 
Tímhle ranním vlakej jezděj divný lidi. A vůbec, tou dobou je po ránu venku spousta hustejch alienů. Před
McDonaldem sbíral ňákej důxodce odpadky na zemi poházený a nosil je do koše. Kus za ním se blížilo
uklidový auto městských služeb. Voni vůbec ty xixty těch lidí vypadali jako by utekly z blázince. Některý mě
připadali, že by si ani tkaničku nedokázali zavázat. Všude zavříno. 5 minut bych měl čekat. Taxi du koupit
cigára a ty posraný papírky. Večer checknu to listí. Aspoň usnu. 
Kupuju si snídani a du před ústaf. Pod wokny mi stojí ňákej vrak. Ne, je to škodofka a asi patří ňákýmu
učiteloj. Probouzím kompl z nočního spánku, buším heslo a xci si otevřít láhef s poděbradkou. 
To je to blbý pití, jak jede ta nána na kole. Kolem dokola mi ta posraná poděbradka zaswinila kancl, jak ta
svině vystříkla z pod wíčka. Lepí mi kláwesnice. 

1000 hit si fčera JiMMY kliknul v 15:52:21.
Kolo kolo mlýnský, sežere nám rýnský.

PÁTEK 10.08. 2001 12:34 

Fčera sem testowal listí, který mi leželo na stole od neděle. Taxem ho ubalil a...... Musím si dneska ověřit
esli se mi to nezdálo. Mám ještě pořád na disku Podfu(c)k, taxe na to při tý příležitosti kouknu. 
Esli xcete vidět pořádnou mazáž, doporučuju skouknou někdy ve čtvrtek večer Show Jerryho Springra na
Nově. JE TO HUSTÝ JAXVINĚ! 
Ráno sem se probudil. Vstal sem levou nohou, protože když sem vykouknul ven, taxem viděl ten xcavec. To,
že by xcalo by mi nevadilo v případě, že by mi nedozrávaly na zahradě dvě kytky. Ale KURWA...
POTŘEBUJU DESET DNÍ VEDRO, TEPLO A SLUNCE!!!!!! Taxem vyšel na nádraží. Xcalo málo. Koupil
sem si lístek a sednul si. Čekání na vlka se si krátil četní Rephleksu. A zrowna, když sem louskal řádky v
Cause o ňákým zpěvákovi, jaxe vyznáwal z lásky k železnici, že mu byla inspirací, tág někdo ohlásil, že
ryxlík bude mít 30minut sekeru a osobák nepojede vůbec. Taxem musel čekat na posranej ryxlík, kterej
nakonec stavěl ve fšex díráx, protože by se ti tři lidi, kteří z těx děr jezděj do práce neměli do tý práce jak
dostat. 
Tákže do místa určení sem se dostal až s 50-ti minutovým zpožděním, což mi na radosti nepřidalo a zjištění,
že před nádražím chčije ještě víc než a nádraží mě nasralo, tákže sem rezignowal a vkročil do toho
ukrutnýho slejwáku. No prostě průser. 

Například nechápu, když chčije, proč lidi co maj deštník musej zásadně chodit pod střechama. Já, kterej
musím jít všem podloubíma, pod všema výklenkama, si musím dávat baxa abyx nepřišel wo woči, který by
mohli zkončit svoji pouť na drátex čouhajícíx z deštníku. V ústavu sem poslal J. mesydž, že dneska
nepracuju, že mám všexno ošacení mokrý jaxvině až na trenky, tak won mi napsal, že s tím souhlasí, že má
taky ňákou nutnou práci. Taxem se svlýk, wzal si kraťasy, co tady mám pro nejhorší případy a jal se
prozkoumávat co na Netu nowého. 
No a co bylo dál? Když sem dohledal fšexno co sem potřebowal, taxem šel na oběd. A za xvíli asi pudu
domů. Co tady. Nikdo tu není a ještě by někdo někde našel ňáký pawučiny, jako dneska ráno. 
To mi říkal J. , že ho potkal šéf, proč sme ještě newotřeli ty pawučiny. Won řek, že je už sou hotový a šéf řek
"no jo, jenže nejsou tady ty zadní, kurwa, těma chodí šerif zalejwat kytky." Což J. uznal, že nejsou, tak je šel
udělat. Fuckt hrozný. Baxa na pawučiny, sou to swině.

Xtěli byste taky vylízat až do sucha?

PONDĚLÍ 13.08. 2001 10:38 



Je šťastný den. Pondělí třináctýho. No normálně sem byl svědkem brutální vraždy starší důxodkyně. Je to
úplně neuvěřitelná story. 
Si to takhle nastupuju do vlaku. Jedu. Jedna zstávka, druhá zastávka, třetí zastávka, a tak dále. O sedadlo
dále sedí taková postarší paní. Vedle sebe má takowou tu taštičku na dvou kolech. Prostě klasická
důxodkyně. Tašku si drží oběma rukama, jako by měla strach, že jí to někdo ukradne. Když všichni vědí, že
ve vlacích se nekrade. Vystupuji. Paní jde předemnou a když se jí ptám esli nexce s tou taškou pomoci, tak
mě posílá do prdele. Tak ji taky posílám do prdele. 
Na starou důxodkyni fcelku rychle zapomínám a vycházím z nádražní budovy. Když si to tak štráduju po ulici,
na první světelný křižovatce ji docházím a mým mozkem proběhne něco jako "kurwa, spěchá a má z toho
stejně howno." Najednou přijíždí od nádraží auto s kouřovejma sklama a zastavuje. Z auta vylejzaj tři maníci
v qádrech a černejch brejlích. Celkem vypadaj nabušeně. Přijdou k tý důxodkyně a jeden z nich říka: "Kdě
ty? Nám nádo twojeho čemadánu." Babka kouká a rozlíží se po lidech jestli ji někdo nepomůže. Všichni
dělaj, že nic neviděj - včetně mě, nějak to smrdí. "Vot što? Pačemů ty idoš preč? Ty staraja sabaka." 
Babka se nedá a odpovídá "Job tvoju mať." Což Rusa (zřejmě) pjekně nasere a vyrve jí tašku z rukou.
Důxodkyně začíná křičet a na semafóru blikne zelená. Většina lidí se uklidí do bezpečí druhé strany, kde
dělá, že se rozhlíží po okolí. Najednou je tam spousta zajímavých domů. 
Bábrle zničehonic vyskočí na jednu vazbu a začne ji škrtit, což Rus nějak nečeká a vytahuje z pouzdra
bouchačku. Babka si všimne, že je něco v nepořádku, ale nehodlá se pustit. Rus jí vráží pistoli do xixtu a
něco řve. Najednou se ozve rána a tam kde měla babka xixt se směje díra od ucha k uchu. Vypadá dost
přeqapeně, bohužel už nestíhá nic říct. Maníci naskakujou do auta a v klidu odjíždějí. Lidi se na sebe
podívali, proběhlo pár vět, že dneska už je možný skoro všechno a spokojeně se rozcházej. Večer to bude
určitě ve zprávách. Jo a to všechno se událo asi během dvou minut, tákže to bylo hustý jaxvině. 

No, aspoň že dneska nebyla nuda. Konečně mi leží na stole stalší 3Dfx 2, takže ho po obědě namontuju do
mašiny a pudu si zastřílet Quake 3 po Internetu. moc moc moc moc se těším. To mi fuckt xybělo. Trocha
pořádnýho počítačovýho násilí. To v reálným životě je dost na howno. Samá kref, mozky a ták. Kdo to má
furt čistit.

dooxod, bloody, dooxod

UTERÝ 14.08. 2001 11:06 

Musím znowa zopakowat: NENÁVIDÍM WINDOWS, NE NE NE NE NE NE NENÁVIDÍM WINDOWS a
hlavně jejich běžné uživatele. Si to takhle sedím v kanclu a internetím. Najednou telefén (že já blbec ho
zwedal) : "Nemohl byste mi pomoci? Xci odeslat esemsku a mám to nějak posunutý doleva?" 
Jak doleva? 
No nemůžu kliknout na odeslání. 
(kurwa, klikači zmagořený)A můžete to chytnou za tu lištu a posunout to? 
Nějak to nejde. 
Hmmm...... (teďka sem přemejšlel, esli má význam vysvětlovat, jaxe ovládaj wokna klávesnicí, no samo že
to nemá význam) Taxe vám na to pudu podíwat. 
No a když sem sešel dolů, taxem zjistil, že u počítače sedí ňáká bobina, dělá ze sebe chytrou jaxvině, že to
šoupla tou modrou lištou co má každý wokno. Mě z toho normálně jeblo, protože se tím vysvětlilo, že
dotyčná userka klikala na nějakou úplně jinou lištu, taxem si akorát povzdex a šel pryč. Shit. 

Tákže něco z veselejšího soudku. Měl sem asi tejden nainstalovanej kernel verze 2.4.7. No měl ňákej úplně
vysranej memory management, taxem musel jet na nižší verzi. Což mě teda moc nesralo. Teďka vyšel
2.4.8., taxem si ho sosnul a přeložil. Jenže sem při konfiguraci kernelu zjistil, že Direct Render Manager
support pro DRI je pro XFree86 4.1.0 a vyšší, taxem musel naistalowat nejdřív nový YKSa. No a když už
sem byl v tom záxvatu instalování a updatování, taxem si stáhnul poslední build KDE2.2 a nainstalowal si jej.
Jo, KDEčko je verze od verze vypečenější a hezčí. :)) 
Jo, takže to byla po dlouhý době zase upgradeovací ukce a s výsledkem sem celkem vzato spokojenej.
Oproti 2.4.7. je 8čka o dost lepší a já sem spokojenější. No třeba má ňákej hustej bug wo kterým newím...
:)))) Tákže na to zase na dlouhou dobu seru. 

V upgradeování sem pokračoval doma. Kernel 2.4.4 sem taky nahradil 2.4.8, ale na XFree86 sem se zatím
vysral. To naistaluju až vyjde finální KDEčko. To nespěchá. Ale zato sem si fšak upgrejdnul cdrtools na verzi
1.10 a cdpranaoiu III na verzi 9.8, protože to vyžadoval můj oblíbenej vypalovací front end X-CDRoast. Jo.
Mít wokna, tak už zase přeinstalovávám systém. Die, Windows, die. 



Fčera sem pařil Quake 3. Po dlouhý době po síti. A je tóóó bombáááá.... A tak du zase.......
die, bill, die

STŘEDA 15.08. 2001 14:46 

No kurwa, to byl zase den. Wedro je tu jaxvinýýýýáéíáý.... A hele, nexce mi psát čeština. 
No ale huž píše, ja sem totiž xytrej kluk na kterýho si KDEčko nepřijde. Určitě sem aspoň tak xytrej jako
největší český linuxovy guru JXD. :)) No, stejně by mě zajimalo, esli je xyba někde u mne nebo esli byla
způsobena překladem. Protože ještě poslení CVS verze šla f pohodě. No, ale de o howno. Hlavně, že sem
si poradil. 
15:40 - Jenže už stihnu howno napsat. Celý odpoledne sem se prudil s finálním KDEčkem a před mi náš
admin zase vytáh switch ze sítě. No. Jenže sem se nasral a vyzkoušel na něj fintu, za jak dlouho půjde síť,
když mu zmením heslo na jednom unixowým shellu mimo ústaf. Za deset minut o jeho pokus o přihlášení,
jsem zaregistroval, že síť začala jít. Táááxem ho dostal. :) 
Ráno sem makal. S takovým tím těžkým strojem na leštění podlax a parket. Je to taková ta železná svině s
těžkým motorem, na kterým je nasazenej kartáč a ten drhne podlahu od špíny. Taxem si to pjekně užil ánžto
to byla zábava jaxvině. 
A mé dvě malé samičky dozrávají. Nejsou to sice žádně třímetrové qětinky, ale ta jedna má asi 20čísel od
vršku dolů samý paličky. Hezky se na to kouká a dneska sem objevil, že se na lístečkách začaly dělat
takový bílý xloupky. No rááádost pohledět. A ta vůně.... Čerstvá konopná... :)))

začínam smrdět jaxvině, zejtra se asi umeju

ČTVRTEK 16.08. 2001 11:22 

Myslím, že laskavý čtenář je zvědav na pikantnosti z mého života. Samozřejmě, že správný intelektuál
pohrdá takovými informacemi, ale v tichu si rád poslechne nějakej ten drb. A dneska budu drbat sám na
sebe. 
Když sem se narodil, měl jsem na jedný ruce šest prstů. Pro lékaře to byla záhada, protože se s tím ještě
nikdá nesetkali. Asi 14dní mě nextěli matce ukázat, že sem prej zrůda. A otce po tomto zjištění měsíc nikdo
neviděl. Ale paxem na lékaře promluvil. A uznali, že když se můžou vybavovat se 14-ti denním miminem, že
je s nima cosi v nepořádku. A proto mě předali matce. Samozřejmě, která maminka by nebyla pyšná na
svého potomka, zwláště, když s ostaními maminkami dotyčný potomek rozpráví a správné dětské výživě a
o diferenciální algebře. 
Paxem zmoudřel. Veřejně sem v porodnici prohlásil, že okolní blbé děti narušují moji osobní bublinu, že xci
pryč. Ták mě vyhodili z wokna, abych už konečně držel klapačku. Po mohutném nárazu na betonovou silnici
jsem okamžitě ztratil řeč a začal řvát jako každé jiné blbé mimino. Tákže, pak už to bylo f pohodě. Kromě
několika zneuctěných sestřiček a jednoho pokousaného doktora jsem byl úplně obyčejné dítě, které svým
kamaradům utrhávalo nožičky a ručičky při hře na indijány. 
Jinak naše ranní činost byla pohowodá. Do devíti sem internetil a paxme šli nosit lavice a židle do tříd.
Hnusná, ale pohodová práce. Furt lepší než běham někde s qérem. Paxme šli na woběd. Dal jsem si rizoto,
polífku a makowej koláč. Mák já tuze rád. A proč asi??? No protože je dobrej, ty wole. 
Jináč je tu wedro úplně maksimální. Nenadávám na něj jen qůli kytičkám. Jen ať svítí, ať svítí maksimálně.
Když už toho mám mít málo, tak ať to stojí aspoň za to. No a to je asi fšechno. Zejtra mám volno a večer
jedu pařit. V sobotu du na Summer Of Love, na hustou komerční akci se podíwat, udělat možná pár fotek a
tág. Be happy.

Napustím si vanu, ubalím jointa, vezmu čtivo a hodinu se budu válet ve vodě

PÁTEK 17.08. 2001 14:34 

Dneska sem ani psát nechtěl. Mám volno, ale musel jsem vyjet do Města koupit lístky na zítřejší Summer Of
Love. Volal mi ráno kamosch, že v Praze už nejsou. No, taxem tady a píšu. 
Fčera se u mě stavoval bratr, no taxme si dali trochu hašiše a seděli na zahradě. Jako dva zhulený šílenci.
No sme se celkem dobře nasmáli.. :)) 
Mám ňáký problémy s tím novým KDEčkem, což mě pjekně sere. Tákže se mějte, tady je vedro jaxvině a
tááák různě.

Semtamkdesem.

PONDĚLÍ 20.08. 2001 14:59 



Yeah. Ye tu wedro stále hustý jaxvině. Ale jen tak dále.. Ještě, kdyby víc svítilo slunce. To bych byl úplně
maksimálně spokojenej. Musím říct, že kytičky mě docela přeqapily. To že mě vyrostly takový nijak extra
velký se mi asi nejspíš snažej vynahradit na qalitě a na množství. Na tý jedný palice zwětšili svoji velikost
skoro dvojnásobně od štvrtka, kdy sem je viděl naposled a na tý druhý sou zatím takový malý, ale je jich
úplný maksimální hafo. A voněj, a lepěj. Mňamky, mňamky. Možná uškubnu jednu palici a vyzkouším ji. Zatím
sem testowal jedno listí a řekl bych (a a podle BAFa), že je hodně do pohódy. A to mají mazlíčci rádi jaxvině.
:)) 

Dneska sem se pobavil. Na světu na modro vyšel článek vod ňákýho maníka, kterej polemizoval s JXD o
Linux x Windows NT. No nevím (sorry GanjaMille, ale zase si rejpnu do hax()ra JXD), ale prostě mám pocit,
že to vůbec nezvlád. Prostě tím, že se začal chlubit tím, že přešel k zpět k Windows NT, může znamenat, že
buď prostě nemá chuť (a čas) se učit něco jinýho a nebo na to prostě nemá. Jenže ty zvášty co tam napsal,
svědčí o tom, že mu někdo zase něco nakukal a on provokuje. No nevím, ale vím co si myslím..... :)) a dál to
nebudu řešit. Ale je trapnej.... 

No co sem dělal v pátek a v sobotu (a hlavně jaxem vypadal) popíšu až zejtra, protože musím jet et houm a
pořád mě ještě prudí to KDEčko. Ale naštěstí sem to už částečně vyřešil. Sic....

Na Summer Of Love podle Blesku žádný drogy nebyly.

OUTERÝ 21.08. 2001 11:20 

Jo, Kompost. 
Tákže, co sem slíbil musím splnit. To dá jointa. Jenže než začnu psát, jak v pohodě sme prožili weekend,
musím si napsat dvě erekce.. ehm reakce na podněty z venčí. 
Já si říkal, "nezabejvej se tím, debile(m)," ale mi to nedá. Sem zase koukal na svět na modro a četl si
příspěvky na článek od JXDho a o reakcích na něj. No, jestli xtěl zase vyprovokovat lidi ke zbytečnejm
hádkám, taxe mu to povedlo. Jenže je to jenom provokatér, nic víc. mám z něj pocit, že se chová jako
děcko, co dostalo od matky Malého chemika, aby si vyrábělo výbušniny. Jenže děcko po půl roce zjístí, že
to není jaxi jednoduchý, že je lepší se na to vysrat. Přeci jen to xce nějakou snahu. Akorát nechápu jednu
věc. Proč, když nejdřív psal úplně zbytečná články o tom, že je linux bezpečnej a jak je super, a že je jako už
teďkonc ten hax()r. No a úplně to samý teďka xčípe o Windows 2000. Dokazuje to jedno. NAPROSTO DO
TOHO NEVIDÍ A DĚLÁ ZE SEBE IDIOTA. Myslím, že JXD už je teďka jen idolem pro náctiletý co začínaj
hulit. Ale starším je nejspíš xmíchu. Aspoň mě určitě, protože jestli i ostatní články píše stejným způsobem,
tak to nejní v pořádku. 

Druhá věc. Dneska je to v píči. Musíme makat. Ale výtečně sem se pobavil nad funkčností ústavu. Měli sme
odnýst a zliqidovat skříň, která už asi dva roky stála na chodbě. Před těma dvěma rokama byla zrušena z
evidence a jak je dobrým zvykem některejch učitelskejx, byla hnedka zabavena. Jenže pohužel, říkejme mu
tak třeba, panem Čexem. Von sbírá všexno co by se možná někdy mohlo hodit. Ha tág sebral tu zabavil tu
skříň, která pak stála dva roky na xodbě. No a dneska sem se dozvěděl, že ta skříň zase dostala evidenční
číslo. :))) Tákže prostě někdo xodil po ústavu, lepil štítky s čísly na nábytek, a při tý příležitosti zaevidoval i tu
skříň. Znova. No je to hlína jaxvině..... 

Tákže PÁTEG. No to sem vyrazil do Xrudimi. Jen tak, co doma. Taxi tam tak sedím, v klidu hučím a hele
won tu Radek. No úplně náhoda jaxvině. Taxme hodili nějakou tu intelektuálskou řeč, jako že drogy sou fajn,
a že by měli fšixni fetowat. Prostě pohodovej večer s ukrutnou zkušeností. Někdy kolem půlnoci se ke mne
dostávali zvěsti, že umřel ňákej místní týpek při cestě na Trutnof (no já vím, proč na ten fesťák nejezdím - už
qůli Mládkovi, Kratoxvílový a Neckářovi), kterýho všixni znali. No a jaxi to šířili mezi sebou, ták se to ke mě
dostalo úplně od třech nezávislejch lidí a každej to podal úplně jinak. Docel dobře se na tom dalo
pozorovat, jaxe šířej tragický zprávy. Tož ta zábava kpo půlnoci ustala, a všixni tam xodili opilí nebo silně
zhulení a úplně blbý bylo, že sem neměl komu co říct, protože sem toho typa vůbec neznal. Jo, bylo to hustý.
Smrt se vždycky člověka dotkne, i když s ním nemá nic společnýho. A vlastně bylo hustý, že všixni byli v
prdeli, jenže měl sem pocit, že každej howno ví. Jeden mi tvrdil, že byl zdrawej jaxvině, druhej zase že měl
ňáký potíže se srdcem. Kurwa, byl to tragickej bordel. No a taxme šli spát. 

V Sobotu ráno bylo vedro. Úplně ukrutný, taxme ňák vstali asi v devět. Nesnáším brzké vstávání před
velkou akcí. To je pak spousta času, kterej se musí proflákat sedědím, čuměním a nadáváním na to, jak je to
vedro zasraný. Ještě, že sme pak teda kolem tý jedenáctý s BAFem vyrazili na vlak, habysme byli fčas v
Pardubkáx. Sem tam měl v nádražní hale sraz s W. a s I., který taky přijeli na SoL. Sme šli na oběd. Nejříf
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sme to checkli v rybárně, jenže ta byla zavřená (resp. zabraná) a taxme šli do Galérky. Tam bylo lidí jak
nasráno, takže nás ujistili, že na picu budeme čekat hodinu, taxme čekali. Vůbec mi nepřinesli šopskej
salát, za což sem byl finálně rád, protože W twrdil, že je ňákej seschlej. Taxme se najedli, vyměnili lístky za
peníze a vyrazili na Zelenou bránu. Taxme tak koukali, to jó, úplně do dálky. Je to pjekně zasraná vejška a
šlapat tam s plným žaludkem je dost namáhavý. 
Slezli sme dolů a když si tak přecházíme silnici (i chlapík za volantem nám zastavil, páčto sme byli na
přexodu a měli právo přejít), tág nás málem přejel ňákej debil v bavoráku a ještě na nás řval. TYHLE LIDI
MĚ DOKÁŽOU VYPRUDIT ÚPLNĚ NA MAKS. Blbej debil s řetězem kolem krku v blbym debilnim autě s
úplně blbym myšlením. Tyhle lidi bych v rámci demokratických snach zavíral někam na Sibiř. Jo kurwa, to
sem si ulevil. Fakt mě ten idyjot nasral a vyprudil jaxvině. 
Tákže sme nějak došli do arálu. Je úplně za Pardubkama, kousek od letiště, kde je též vojenská správa.
Tam sem xodil za vojákama, když jsem se jim snažil vysvětlit, že vojna ne, vojna phuj. U vxodu sme zjistili, že
se uvnitř nesměj stavět stany, že se tam nesměj nosit zbraně, drogy a i vlastní pití. Taxme si šli sednou kus
zpátky k plotu a tam se přemejšlelo co dál. Museli sme si pomoc ňákejma drogama, taxme si dali jointa.
Nakonec si W. s I. věci odnesli do úsxovny na nádraží a my na ně čekali. Sme ňák hodili s BAFem řeč s
náhodně okolojdoucíma známejma, jako že je tam hafo autopovlaků a tág. No, kdyby někdo nexápal co je
to autopovlak, tag já to taky nejdříf nexápal, ale sou to takový ty smažky s těma chlupatejma rukávama a
nohavicema. Si to asi nejspíš fuckt šijou z autopovlaků. Kolem sedmý sme vešli do areálu. S těma
prohlídkama to nebylo až tak hustý, pronesl jsem dovnitř jak pet flašku s vodou, jak foťák, tak i několik
jointů a tak podobně. Celý sme to obešli, a šli si sednou na trávník, kde sme si dali trávu a ňákej hash.
Haby byla pohoda. 
No vůbec, osobně zase až tak nemiluju techno, ale jednou za rok si ňákou takovou velkou párty dám. Má to
svoji úžasnou atmosféru, zwláště kolem půlnoci, kdy lidem nabíhají všexny ty emoce. A to pak už tancujou,
ležej a nebo xoděj. Vždy vyrážím s minimem. Tašku, deku nebo svetr, Energetické prostředky (jako např.
marihuana, minerálka a balík žvejkaček), zápisník a phoťák. Udělal sem tam pár fotek, taxem na ně celkem
zwědaf co z nix bude až budou. A taxme čekali než to vypukne. Do tý desátý je atmosféra taková
nažhavená, protože lidi čekaj až bude tma, až budou moct sežrat tablety a až začne hrát ňákej masér. 
Kolem tý půl jedenáctý to vypuklo. Emoce nás vykopli ze země a pohodááááá..... marihuanáááááá... :))) Ha
pak už to jelo... DUS DUS DUS DUS DUS DUS. Fuckt hukot, kdo nezažil neuvěří. Tady už nemá smysl
něco vyprávět, protože sme střídavě tančili, střídavě poslouxali, střídavě leželi a seděli, střídavě hulili a tág.
Musím však konstatovat, že na hlavní stage se dopustili několika přehmatů, které mě celkem rozhodili,
takže osobně jako nejlepší bych prohlásil tripmag stage, kde smažil Tráva a ještě kdosi a pak U Merkura,
což bylo takový malý ale pohodový..... A až do rána. Kolem půl štvrtý sem nějak podivně vytuh, protože W. s
I. byli na odchodu a nějak se jim nepodařilo mě probudit. Sem se probral až kolem půl pátý a taxme s
bafem vyrazili na vlak. Kurwa, já byl unavenej. To poskakování a hejbání krkem tak unaví, až to nejní možný. 

Tákže akce do pohody jaxvině. Pobavili mě hlavně tři věci. I říkala, že když byla na nádraží na toaletě, že
většna těx nanynek co tam pobíhaly převlečený za čerty a tág, se malovalo právě na tom hajzlíku, tákže
vydedukovala, že sou pjekně měkký, když doma matce neřeknou "hele mami, my se jedem vysmažit na
samr of láf a xci vypadat jako čert." No pak tam byla taky televize TV3 a filmovala právě ňákou nanynky v
čertovským úboru. Zorničky jak dýně, taxem zwědavěj co na to její rodiče.... Ale určitě nebyla vůbec
vysmažená, ne to ne... To by si určitě nedovolila. A hlavně, neviděl jsem tam žádný drogy. Fuckt ne. Jen sem
tam ňákou tu marihuánu, ale to byli jen takový ty zoufalci jako třeba my. Fšixni pjekně tancovali, protože
určitě hodně posilovali a bumbali hafo E-nergetickejx nápojů. A vůbec i v novinách psali, že policie žádný
drogy nezjistila, takže ty maníci co tam k ránu (podle BAFa, ale já žádný neviděl, takže je wotázka co BAF
viděl) pobíhali a prodávali nějaký tablety, tak to byly asi nejspíš pilulky proti naxlazení. Určitě jo, protože jinak
by je lidi tak hodně nekupovali a nepapali. :)) 
Poslední věc... Laserová projekce. Byla fuckt úžasná, prej to byl nejsilnější laser u nás v republice a dneska
psali v novináx, že prej byl vidět až v Kolíně. Což musel bejt mazec jaxvině. 

Its all bejby. No musím se zmínit ještě o kytičkách. Fčera se mi jedna z těch dvouch málem zlomila jakej byl
vítr a ona musí udržet tolik paliček. Xudinka malinká, hrozně sem ji politoval a dneska ji o jednu paličku
ulexčím... :)))

A v Blesku nelžou.

STŘEDEČNÍ ZÁPIS 22.08. 2001 11:15 

Kurwa, mám hlad. Ass půjdu za xvíli na oběd. No xtěl jsem něco moudrýho napsat, ale huž nevím co. Sem
zplavenej jaxvině, protože sem zase jezdil s tím sráčem na čistění podlah, mám propocený triko (ajm seksy



:)) a bolavý záda. Kurwa je to těžká zasraná, samý železo a hustej erektromotor. 

Viděl jsem ji. Při cestě podchodem včera večer domů. Sem si to tak štrádoval, vůbec sem nebyl zhulenej a
těšil sem se jaxe vyspím. Přeci jen, padla na mne únava z wýkendu. Bylo to asi kolem půl desátý co sem se
rozloučil s přítelem, zwal mě ještě na špeka, ale já neměl chuť. Že bych byl kurwa nemocnej? To by mě
nasralo jaxvině. Přemýšlel jsem na tím, co jsem zažil. Pohyb v jiné duševní dimenzi, spousta vysmaženejch
lidí a spousta sena. Seno všude, na zemi, v kabele i pod trikem. Jo, pod trikem dost škrábalo, což bylo
dost nepříjemný. Ale jinak úplná pohoda. Maximální uvolnění a unášení se na vlnách monotóního rytmu. A
zase, a zase, a zase. V intervalech, jsem se potil jako blázen nebo mi byla zima. Ta byla příjemnější než hic.
Kopu do šustu co překáží mým nohám. Ještě štěstí, že nemám sandále, blesklo mojí nehlavou, už tak je můj
palec wokonapej až to není hezký. Kolem lampy lítá ňákej hmyz, vzpomněl sem si při tý příležitosti na
komáry, co se nastěhovali do mýho pokoje a večer, když je ticho, tak lítaj okolo má hlavy a bzučej. Bzučej a
a bzučej, ty svině malý, a bzučet nepřestanou. Jako by věděli, že mě tím pjekně naserou. Nemám šanci je
zabít, protože když se po nich oženu rukou, tak zdrhnou. Obvykle naštestí usnu brzo, takže ráno akorát
počítám rány. Tři na nohách, dvě na rukách a jednu mezi wočima. Něco se zablesklo na zemi a já se sehnul.
Cosi mi křuplo v zádech a hlavou mi prolítlo "tak, to sem posral." Na zemi leželo je víčko od piva a nad ním
moje maličkost do pravýho úhlu. S bolestí sem se narovnal a zamířil k podchodu. Někde v dálce jsem viděl
černé hrdlo tunelu a mé třetí já říkalo, že sme si toho špeka měli dát. Poslal sem ho do prdele. Třetí já
nemám rád, zato šesté já je frajer. Jenže přichází jen občas během měsíce a obvykle s ním není žádná řeč.
Což je na něm to nejlepší. Taxem se s tím druhým já dohadoval a paxem ji spatřil. Byla tam v koutku a
smutně na mě koukala. Její černé oči vypadali tak zoufale, jako by se snažila křičet o pomoc, ale ani hláska
nevyjde. Chvíli jsem ji pozoroval a čekal co se bude dít. Její tělo se prohnulo jakoby v křeči a já pochopil, že
nechce abych se na ní díval. Odvrátil jsem svůj pohled a šel k východu. Až teprve tam jsem se otočil a
pozoroval. Díval jsem se na její černé chloupky, sledoval ty její oči a tvar jejího těla. Tam na konci tunelu
vykonávala svoji potřebu nějaká fena. Pouliční směska, ale hezká. Škoda, že nemám čas, prostory a ani
náladu na němou tvář. Hnedka bych si nějakou pořídil. 

Právě mi poslal BAF po ICQ mesydž, že byl v bordelu. Samozřejmě, že jen na obědě. A já můžu dosvědčit,
že tam sqěle vařej a maj dobrý černý piwo. :)) 
Sosnul sem nějakou Mexickou EBM kapelu Hocico. Hodně dobrý psycho. Sem se dneska výtečně pobavil.
BAF potřeboval něco sosnout, a taxe snažil, no moc se snažil, ale vůbec se nemohl prokliklat qýsledku. Já,
jako správny unix user sem akorát hodil na konzoli "ftp adresa", po nalogování cd "adresar", bin, mget * a
huž to jelo..... Ale xudaci wokeni klikači... :)))) Ne, já se vůbec nesměju, já nejsem vůbec arogantní uživatel
Linuxu, ale Windows nemám rád. :))) Protože s Windowzama pracuje kdejakej blbec... Ne nejsem arogantní
a nemám z wás klikačů prdel... :))) Ne. taková kurwa nejsem.... Fakt ne. Ale nejste si tím jistý co? I MS
Windows se po pořádným hulení zdají jako sqělý operační systém. A má spoustu výhod. Takový registry, ty
já jako uživatel linuxu nemám. A to je škoda, protože říkal jeden nejmenovaný odborník, že ví co se v nich
děje. Tu je důkaz. A já newím co se v mým adresáři /etc píše. Mám v tom takovej bordel, protože to nikde
není dokumentovaný a nikdo mi nexce poradit. Za to uživatel Windows udělá klik - klik - reboot - klik - klik -
klik - reboot -klik - reboot - klik - vlozte prosim datadisk cislo 15 - klik - klik - reboot - klik - reboot - klik -
klik a může zase dva měsíce v klidu dělat. Samozřejmě, také je pravda, že Windows jsou nejbezpečnější
systém. Už když si ho koupíte, tak vám Microsoft dky svým qalitním radám a qalitnímu přednastavení zaručí,
že do vašeho počítače (nebo nedejbože serveru) se při implicitní istalaci nedostane žádnej hax()r. A což
teprf, kdzž si nainstalujete Service Pack, ty totiž vycházejí každý měsíc, hned po té, co se objeví chyby, aby
si mohli šťastní uživatelé své počítače zabezpečit ještě více. No a mezi náma řečeno, kdo kdy viděl, aby se
jako Interneteový server (nebo vůbec nějaký vytížený server) použivali Unixové operační systémy, to je ňáká
blbost. Všude a zásadně Windows. Windows mají tu výhodu, že můžete být odborníkem, aniž byste věděli,
že někde uvnitř je něco jako TCP/IP subsystém, že existuje něco jako adresář a soubor, přeci jen, složka
zní mnohem lidštěji..... A proto jen ti největší lameři a idioti používají Unixové systémy a zwláště Linux... 

TÁKŽE VÁS XCI WAROWAT PŘED LINUXEM!!! NEPOUŽÍVEJTE HO VŮBEC NA NIC. JAK SPRÁVNĚ
PROKOUKNUL VÝŠE ZMIŇOVANÝ ODBORNÍK, LINUX JE PRO LAMERY A AROGANTNÍ ČLENY
LINUXOVÉHO SPOLEČENSTVÍ..... :))))) klik klik klik klik klik klik reboot klik klik klik porušení xyby
ochrany na adrese 0x8888:0xBABABA. Kontaktuje svého dýlera - klik - reboot - klik klik - reboot - nemůžu
nahrát win32.dll - klik - klik - registry file not found - kli... kurwa. 

SPECIJELNÍ VAROVÁNÍ: DEJTE SI BACHA NA FIRMU CO ZAČÍNÁ NA ASS....... Kdo ví, ten poxopí. Tak
nějak jim nestojí ani dát vědět, že jako job bude dělat někdo jinej.

http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010815381&t=it�?


Tak, a to je pro dnešek konec mých výlevů.
Péro na klobouku. No viděli ste to???

ŠTVRTEČNÍ ZÁPIS 23.08. 2001 11:15 

Musím hnedka uvést na pravou míru jednu starší story. Onehdá sem psal o tom jak Rusové přepadli a zabili
stařenku na přechodu pro chodce. No myslel sem, že každýmu dojde, že je to hustá prdel a jen falzum.
Jenže opak je pravdou. Několika málo jedincům to opravdu došlo jak to doopravdy bylo. Jak mi napsal
BAF: 

hele fakt to znelo naprosto reaalne pro fsecky co to cetli 

kazdopadne to bylo spravny kyberpunkersky cteni 
clovek ubec nepozna co je este realita a coz co uz 
nee a to maam kurwa desne raaad :) 

Čímž se trefil jointem do huby. Jo fakto byla fikce, ale hafo lidí tomu zdá se uvěřilo (nazdar Bobíno a nazdar
Járo.. :)). No snad v pátek Bobíno xtěl vědět, jak to bylo a když sem mu řek, že sem si to všechno vymyslel,
tak sem mel pocit, že si myslí, že kecám. No možná, že sme byli už zhulený, ale v tu xvíli mi došlo, že možná
ne všichni pochopili záměr. Prdel by byla, kdyby na Nově ve zprávách vysílali zprávu, že podle
důvěryhodného zdroje došlo k brutální vraždě ve Městě na Ulici za bílého dne. :)) 

Ták a druhá hustá story. Sem dneska vyměnil s GanjaMillem několik hustejch mejlů. Jednalo o oblíbenou
hru "Brnkání na nervy" dnes na téma: Windows vs. Linux vs. JXD. No nebudu to moc komentovat, snad se f
tom zorientujete sami.... 

from GM:
> cece Globe umazlo zaznam z DNS :o))))
: > takze nekomu to neslo (me to de) - byl to nejakej hax()orskej zasah ze
: > strany zamestnancu globu :o)))
: 
: no jasne... me to nejde.... a nebo je trest bozi za to, ze JXD presel na 
: Windows 2000 Profesional... :)))))))) No clovece, ten si udelal svym clankem 
: na svetu namodro pjeknou wostudu... :)))
: 
: >
: > kytky hochu na howno - sklidil sem 2, vic jak 3 metry vysoky samce :o(
: no taaak aspon bude na maslo a na kolace... :)))))))) ale i kdyz 3metry je 
: zasrane hodne... :)))
: 
: > a samicky uz mam jen 3 malinkaty .....
: joooo, to jaa taky jen 2, ale kraaasnyyyy.... ta jedna se mi fcera za velkyho 
: povetri malem zlomila, protoze ma fsexny vetve xudinka prohnuty jaxou na ni 
: ty palicky... ass ji brzo sklidim.... :))) mnam mnam mnam....

to GM:
> prosimte jakou vostudu si JXD udelal?
> snad nepatris k tem, co mu na to skocili a myslej si, ze to mysli vazne
> :o))))))

no nejvetsi pruser je, ze bych tomu veril. Von totiz neni jedinej, kdo slysel 
ze ¨ten linux je sqelej, to byx si mel taky vyzkouset¨ Jenze pak prijde 
vystrizliveni a je to jako s deckem, ktery dostane k narozkam mladyho 
chemika..... nejdriv si mysli jak bude vyrabet bomby a pak zjisti, ze to 
nejni az tak jednoduchy... :-))) 
Ale zbytecne z toho dela vedu a jeho povesti to uskodi. Protoze fsixni nad 
dvacet z nej budou mit prdel.... neni to seriozni...... spis jen k nasrani co 
nejvetsiho poctu lidi...... 



from GM:
tak pochopil :o))))
chtel JEN nasrat co nejvic lidi a pak teprve o tom napsat ...
ale je fakt, ze to mozna prehnal ..... kazdopadne ucel to splnilo :o))))

to GM:
> chtel JEN nasrat co nejvic lidi a pak teprve o tom napsat ...
> ale je fakt, ze to mozna prehnal ..... kazdopadne ucel to splnilo :o))))

hmmmm..... tomu fakt teda newim.... z toho clanku sem nepoxopil co by pak 
xtel napsat, kdyz proste akorat nasral lidi...... no me de vo, ze proste uz 
nebude (stejne uz nejni) duveryhodnej. no nic... dycky sem ho bral jako 
frajera co stoji za spravnou veci (teda jako pubescentovi me tak pripadalo), 
ale jak byx rekl lidsky: "Dojezd byl krutej".  Takze mu stejne akorat nezbyte 
nic jinyho nez psat do plejboje....... :-))))) no nic.... o nem bez nej.. je 
svinstvo... ale proste to nema smysl psat do boardu....

from GM:
aaaaale ne, von chce prave psat o tom, jak je linuxova komunita arogantni ...
a v tom ma pravdu ....

to GM:
> aaaaale ne, von chce prave psat o tom, jak je linuxova komunita arogantni
> ... a v tom ma pravdu ....

v tom pripade se nesmi chovat on arogantne..... protoze podle toho co tvrdis, 
jsem i ja arogantni clen linuxowe komunity, a to se mi sakra nelibi. 

from GM:

no a nejses arogantni? :o))))

o tom to prave je - JXD tak vzdycky psal, jenze kdyz pise o tom, ze 
skinheadi sou teply, tak se vsichni smejou mimo skinheadu,
ktery taky kricej ze JXD je wul protoze ne kazdej skinhead je podle nich teplej.....
kdyz JXD pise o tom ze trava je uuuplne neskodna a mela by se legalizovat, tak 
zas nadavaj krestani s argumentem ze "kazda droga je spatna aaaano" :o)))
a to samy je ted, jenze JXD pise o linuxu a tak je jasny ze budou nadavat uzivatele linuxu
zamysli se nad tim :o)))) linux fakt neni vhodnej do domaciho compu, v tom ma pravdu 
a ten zbytek je jen provokace ktera je tak klasicka pro clanky JXD !!!!!!
zkus si predstavit ze nejses uzivatel linuxu a precti si ten clanek znovu - uvidish 
jak se budes smat, pokud budes minimalne stejne tak zhulenej jako JXD kdyz to psal ....
kdyz JXD pise clanek, vzdycky jedna strana nadava a ty ses ted
 bohuzel clenem ty "nasrany" komunity ... btw. ale ja sem jinak na tvy strane, jen 
 se ti snazim rozostrit pohled, aby si nevidel tak cerno-bile :o))))

to GM:

> no a nejses arogantni? :o))))
no sem. a sem pjekna kurwa zasrana, co si mysli, ze fsixni wokeni useri jsou 
madafaka klikaci... taky sem odkojenej klikac :-))) jenze me de uplne o neco 
jineho...



je to par mesicu spatky co si JXD naistalowal Linuxe. Susecko tusim. Moc 
dobre si pomatuju na tu hysterii, kdy psal jakej je to opravdu dobrej system, 
ze napise knizku o linuxu pro BFU (tusim, ze jeste svyho casu byly naky 
pokusy na koukat), jak je linux bezpecnej a MS je kurwa. Dokonce vysel nakej 
clanek v reflexu, kde byl vyfocenej jeho sprejem postrikanej kompl.

no a ted po par mesicich vysel clanek, ze Linux je na howno, ze nemuze psat s 
diakritikou (coz je blbost), ze za ty prachy to nestoji. Ze windows sou 
lepsi, ze sou bezpecnejsi, ze vi co se v nich deje. Sam dobre vis, ze to neni 
pravda, proc jinak byste hackovali Windows servery, vis co se deje v 
registrech??? Ja sem to teda nikdy moc dobre nevedel, a to sem s woknama 
delal  minimalne  7 let - takze zase naky ty znalosti mam - debug sem debug 
tam..... 
Proste podle mne to jednoduse nezwlad. Neni jedinej. Ja nez jsem presel 
kompletne na linux jako desktop, taxem se o to pokousel trikrat...... a vzdy 
sem se pokorne vratil k maticce windows....  a ted doufam, ze po roce se mi 
to uz nestane....

Proste je potreba se naucit spoustu novejch veci, Linux neni jen o 
klikani.... A na to je potreba hafo casu..... Znam dost lidi, ktery u mne 
videli linux a taky si ho naistalowali, jenze jak zjistili, kolik toho z tech 
woken neumej, tak je to prestalo bavit..... A mezi nama receno, pocit, ze 
linuxova komunita je arogantni, je blbost. Proc se rozciluje, ze mu nikdo 
nechce poradit. Podle mne poradej. Mam tedka naky problemy s KDEckem a nikdo 
me neposila do prdele nebo ignoruje..... proste jen je potreba si uvedomit, 
ze kdyz si koupis auto, jedes a najednou se zastavi, taxe des drif podiwat 
esli masch benzin, nez zacnes volat na support. Takze nejdrif si precit 
manual a pak se ptej.... its all, jenze tohle pravidlo plati fsude... :-))

no, proste sem o tom fcera napsal neco podobnyho do svyho powidani o 
pocitacovym undergroundu... :-))

from GM:
noooo snad jen to, ze v registru se vyznam celkem dobre :o))))
a diakritika u JXDho fakt nechodila - mel tam na to lidi z undergrund.cz a nic !!!!!!!
nesla ............. JXD je spisovatel a novinar a tak musi psat v necem co otevrou
 i v redakci reflexu ...
ale jak rikam/pisu ja sem zastance linuxu ale pro normalni lidi fakt neni, linux 
ma bejt v prvni rade nasazenej na servery k tomu je delanej, tak proc ho tak
 nevyuzivat a cpat ho klikacum :o)))
btw. v Xkach klikas uplne stejne

to GM:
> noooo snad jen to, ze v registru se vyznam celkem dobre :o))))
mno.... krom toho, ze registry maj pres dve mega si nejsem jistej, ze bys 
wedel fsexny ty polozky s nazvem {sid0545450-545444-45ff4545} a tak. 
a klidne muzu zajit vedle qoknum a wopsat nakej zasranej registr esli budes 
vedet.... ;-)

> a diakritika u JXDho fakt nechodila - mel tam na to lidi z undergrund.cz a
ale pak je divny, ze me chodi...... a to nejsem zadnej guru... ;-)

> nasazenej na servery k tomu je delanej, tak proc ho tak nevyuzivat a cpat
> ho klikacum :o))) btw. v Xkach klikas uplne stejne
no klikam....
jenze proc f tom pripade dela wokolo takowej bordel.  kdyz sam rikas, ze se 
mu lidi z underground.cz snazili pomoct a pak je vlastne nazyva arogantnimi 
sobci, nebo cim..... se mi dost silne nelibi chovani jakym se prezentuje..... 

from GM:
uz me to nudi, takze fofrem ...



ty registry - fakt vim i kdyz u tech cisel pochopitelne ne z hlavy - ale registr woken 
je naprosto citelnej (aspon muj w98)
lidi z underground.cz nejsou arogantni - ty rekli JXDmu, no kurwa chlape, 
tohle my neumime .....proste mu diakritika v dokumentech nechodila
btw. w2k sou fakt dobry :o)) mysleno v porovnani s w8x

to GM:
> ty registry - fakt vim i kdyz u tech cisel pochopitelne ne z hlavy - ale

oukej.... ja si dam po obede praci a prijdu k woknu a stahnu par registru a 
ty napises co to je zac.... ;-))))

pridam ti cast clanku, je to jeste nezpracovany, ale snad se v tom 
zorientujes...

http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010108608

Kdo je blbej? Jiří X. Doležal nebo Linux?
(9.1.2001) 

Kterým pochopitelně rozumím především našeho milého tučňáka. Já měl tyhle 
Wokna, dobrý a nepadavý, legálně - až jsem je dal své přítelkyni a koupil 
distribuci Suse. Protože jsem prostě nechtěl ani tenhle spolehlivý a 
uživatelsky konfortní výrobek firmy Microsoft vzhledem k ceně jejích produktů 
 užívat. Spolu s tučňákem si myslím, že operační systém je ve věku Vodnáře 
zadarmo a manuál spolu s instalací a CD mají být levné. A já nechci ani dávat 
peníze monolpolu za něco, co má být zadarmo, ani krást. 

http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010115143
Pyramidizace houby
(16.1.2001)

Na utajení zdrojů se dá v přechodné době vydělat - především tím, když, jako 
Bill - kupujete za horentní prachy ty nejlepší mozky. Na to, abyste ale 
předbíhali přirozený vývoj kolektivní inteligence Sítě, musíte neustále uměle 
předbíhat dobu a s nehoráznými reklamami prodávat nedodělaný a permanentně 
zlobivý produkt (Win98 1.st ed.), anebo hodně mastný stabilní produkt, o 
který díky ceně ale už má zájem jen určitá skupina populace. 
Jsem již čtyři měsíce výhradně na Linuxu a tomu, abych mohl - tak, jak je 
dáno podstatou Sítě, Linuxu, postmoderny etc. - kontrolovat svůj prostor, 
svůj comp - se to potřebuji naučit. Zadarmo, s tím, že zaplatím svou prací 
pro Linux, vytvořením knihy Linux pro blbé - (jak se Linux učil Jiří X. 
Doležal). Sestavím, novinářsky, návod - pro ty tisíce lidí, kteří mají chuť 
Linux zkusit, ale nemají alespoň tři ročníky matfyzu a současné příručky, 
které dobře znám a kterým prostě NEROZUMÍM, protože jsou dělány matfyzáky pro 
matfyzáky - z e-mailů, kterými mě budete učit rozumět mému Linuxu.

http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010219574
Linux je pro blbce!!!
(19.2.2001)

je smyslem tohoto textu RADOST Z TOHO, ŽE ZAČÍNÁM VIDĚT DO SVÉHO POČÍTAČE!!!

http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010815381
Chcípnul mi tučňák!!!!
(17.08.2001)



A tak jsem zaplaťpánbůh v pohodlí svého OS Windovs NT 2000 Professional 
schopen nejen se přihlásit do editace světa namodro z vlastního počítače (to 
s tím linuxem fakt nešlo), ale dokonce mám i přehled o tom, co se mi v 
počítači děje, můžu si nainstalovat program nebo bezpečnost s tím, že mi to 
udělá spřízněný mladý hacker za ojetý harddisk, fotku hulení nebo zadarmo, 
můžu si hlídat bezpečnost, můžu mailovat s diakritikou, můžu exportovat text 
tak, aby byl přístupný než z linuxové distribuce, a když pošlu do Microsoftu 
mailem dotaz, tak mi alespoň odpoví (to se například o české odbočce SuSE 
nedá říct, ty na klienta serou, jak by se učili od Billa v době zlatých 
devadesátosmiček, na suchý technický dotaz jsem nedostal prostě ani potvrzení 
přijetí, které normálně dělá robot...). Prostě: Poté, co jsem si koupil (za 
ty peníze nekřesťansky předraženou) krabici SuSE Linux 7.0, nainstaloval ji a 
skoro půl roku používal jako jediný OS na svém compu, mohu myslím 
zodpovědněji než většina současných linuxových fanoušků (kteří Linux chválí 
většinou z compu, na kterém jim běží Win 98) konstatovat, že

  LINUX JE V SOUČASNÉ DOBĚ ZCELA NEVHODNÝ JAKO WORKSTATION.

  Jo, jasně, až si budu chtít rozjet server a nebudu mít peníze na WinNT 2000 
server, tak mi nějaký Apache zadarmo stažený z webu jistě přijde vhod - dokud 
nezjistím, že na jeho provoz musím platit linuxáře v cenách kolem dvanácti 
stovek za hodinu práce... Jako OS na workstation je Linux v současné době 
žalostně nezralý, nedopsaný a a neobratný. Navíc - za to, co umí, je jeho 
provoz neúměrně předražený... Legenda o linuxové komunitě nadšených 
altruistických fanoušků Open Source systému je totiž největší markertingový 
podvod v dějinách. Ano, samozřejmě, poznal jsem za tu dobu trápení s tučňákem 
několik skvělých lidí z linuxářské komunity - ale je jich měnšina. Jinak - po 
reálně odžitých zkušenostech - jak slyším slovo Linux, vybaví se mi jediné: 
Prachy.

Tákže, chci tím dokázat, že JXD je pablb, kterej ne nezvlád situaci. Znowa 
opakuji, není jedinej a není na tom nic špatnýho. Jenže mě zaraží jedna věc. 
Nejdřív vychvaluje, jaký to je super, že je to zadarmo, že nechce dávat 
prachy Microsoftu a nakonec, po půlroce zkončí s hláškou, že Linux je o 
prachách. Nejdřív píše jaký sou WIndows nedodělanej produkt a nakonec se 
pokorně vrátí do jejich lůna s tvrzením, že jsou nejlepší. I když přes 
veškeré snahy mě přesvědčit, že JXD ví víc než si myslím (sorry GM, ale to se 
ti prostě nepodaří), vše co uvádí jsou jen povrchní a všeobecný žvásty, které 
tvrdí jen ti, kteří upravdu NEZNAJÍ. Ti co ZNAJÍ většinou tiše mlčí a je jim 
vcelku jedno jakej OS používáj. (TAK KURWA PROČ NEMLČÍM?? Asi neznám.... :() 
Tákže, ja v tomhle postupu vidím, že během toho půl roku přišel na to, že 
prostě potřebuje pracovat a ne se učit filozofii jiného systému znova od 
začátku. Ne pouze jen klik sem - klik tam - klik klik klik -. I když nic není 
nemožné... LINUX!

from GM:

kurwa hochu to je fakt moc ....
ty ses to samy jak ten zbytek komunity, porad jen meles dokola JXD je debil 
a vubec nevnimas co pisu - absolutne ignorujes, jen
porad jak zmatenec pokrikujes je debil je debil je debil je debil - chova se takhle
 inteligentni clovek?
ja nerikam ze ten clanek je dobrej, ja jen rikam, ze WINDOWS OPRAVDU JSOU
 V SOUCASNY DOBE TO JEDINY CO JE MOZNY POUZIVAT NA
DOMACIM MULTIMEDIALNIM COMPU, ZA PREDPOKLADU ZE 
NEJSES MINIMALNE CRACKER (nebo nemas pc skolu)



beznej uzivatel pc si proste s linuxem neporadi a ze JXD nezvladl linux neni
 jeho chyba, plno lidi ma jeste nizsi IQ nez von a pocitac pouzivat musej
ja vim ze linux je jedinej kvalitni a spolehlivej system, jenze zatim
 spis na web server nez  domaci comp na hry kurwa hochu probud se, vzdyt
  von fakt ma pravdu, ze pro neho sou lepsi windows !!!!!
a ty kecy ze nejsou bezpecny ----- tak at mu to doprdele nekdo hackne !!!!!
ja sem mu to zabezpecoval ..........

ja se proste jeho clankum smeju a konec - ostatni maj delat to samy
kazdej ma pravo na svuj nazor a muze si zvolit jakej OS chce, stejne tak
 ma pravo psat si co chce a ostatni maj pravo na
reakci, ovsem tady se deje to co JXD chtel -> nekteri uzivatele LINUXu
 zacinaj ukazovat svoje spatny stranky a zacinaj se
vyjadrovat jak maly parchanti

to GM:
> ty ses to samy jak ten zbytek komunity, porad jen meles dokola JXD je debil
dobre tvrdim, ze je debil, souhlasim s tebou, ze sem jako zbytek komunity, 
ale JA KURWA SE SNAZIM JENOM RICT, ZE Z JEHO POCATECNIHO NADSENI (KTERY JE 
URCITE FAJN) SE PROSTE VYKLUBALA NEMOZNOST TEN LINUX POUZIVAT. JA TO BERU, JA 
PROSTE WOKENI APLIKACE NEPOTREBUJU, ALE SERE ME, ZE I ON SE TEMI SVYMI CLANKY 
ZARADIL DO TOHO ZBYTKU CO POUZE KRICI fuck off neco.... SI DOBRE PRECTI JAK 
PISE, ZE TO SIT POTREBUJE, ZE JEDINA CESTA JE V OTEVRENYCH ZDROJACICH A JA 
NEWIM JESTE V CEM. JAK JE LINUX BEZPECNEJ, PROTOZE MA VSECHNO PRUHLEDNY.
A PAK O PAR MESICU NAPISE, ZE LINUX JE O PRACHACH??? NO MEZI NAMA RECENO, KDO 
NA NEM TADY VYDELAVA????? ZE JE NEBEZPECNEJ A ZE SI RADSI NAINSTALUJE IIS a 
TEPRF AZ KDYZ NEBUDE MIT PENIZE, ZE SI NAISTALUJE APACHE. TO TI KURWA 
NEPRIPADA ZCESTNY??? ME JO. HOWNOGHT.

> pokrikujes je debil je debil je debil je debil - chova se takhle
> inteligentni clovek? ja nerikam ze ten clanek je dobrej, ja jen rikam, ze
> WINDOWS OPRAVDU JSOU V SOUCASNY DOBE TO JEDINY CO JE MOZNY POUZIVAT NA
> DOMACIM MULTIMEDIALNIM COMPU, ZA PREDPOKLADU ZE NEJSES MINIMALNE CRACKER

JA SE JEN SNAZIM UPOZORNIT, ZE JE OPRAVDU DEBIL, PROTOZE SE PODLE MNE CHOVA 
JAKO BULVARNI NOVINAR A PROSTE TY JEHO CLANKY SOU PODLE MNE PSANY TIM STYLEM, 
ZE MU NEKDO NA ZACATKU REKL, ZE KDYZ BUDE POUZIVAT SUPER LINUX, ZE BUDE KING, 
JENZE PAK ZJISTIL ZE TO NEJNI TAK JEDNODUCHY, A ZE WOKNA SOU PRO JEHO PRACI 
LEPSI, TAK HNEDKA NAPISE CLANEK, KTEREJ JE OBRACENEJ UPLNE NARUBY. A VER 
TOMU, ZE BYCH SE CHOVAL STEJNE I KDYBYCH BYL PRI SVE INTELIGENCI ZAVILEJ 
WINDOWSAK. A ZE SEM JIM BYL...... HOWNOGHT

A TOBE NEPRIPADA, PO PRECTENI TECH CLANKU NA SVETU NA MODRO, ZE SI V NICH 
SILNE PROTIRECI??????

btw. Co si predstavujes multimedialni pocitac. Muziku si prehraju, filmy si 
prehraju, tu jednu hru kterou hraju si taky zahraju... he?????

a myslis, ze kdyz zacnes delat po deseti letech prace s produkty jedne firmy 
(napr. MS), na uplne jinych produktech, ze to budes umet hnedka od zacatku??? 
to ani howno..... ja jsem si taky myslel, ze kdyz si zasadim deset blbejch 
seminek konopi jakej budu buhvijakej guru, ale to ani howno. jaxi sem 
vystrizlivel a zjistil, ze to neni az tak jednoduchy, aby ti vyrostlo aspon 
neco. a taky sem nikde na jare nekricel, ze budu pestovat marihuanu a ze tim 
budu proti systemu, ze svoboda je nutna, a ted taky nikde nekricim, ze jen 
qulitomu, ze mi vyrostli dva mrzaci, ze jsem proti legalizaci, ze legalizace 
je na howno a ze do o jen prachy ...... hownoght.. :-)))

eM.

PS: kurwa. tomu rikam soda.. :-))))

from GM:



ja si nevsminul tohodle:

Tákže, ja v tomhle postupu vidím, že během toho půl roku přišel na to, že
prostě potřebuje pracovat a ne se učit filozofii jiného systému

SOUHLAS - takhle s tim na 100% souhlasim spolecne s:

není jedinej a není na tom nic špatnýho

ale potom nechapu, proc je potom pablb, kdyz na tom neni nic spatnyho?
to jen quli tomu ze neumi asm32?????? nebo proc????
neni prece prvni ani posledni kdo to nezvladl ale na tom neni nic spatnyho 
a je lepsi takovy uzivatele radeji predem na LINUX
"upozornit" nez aby se potom trapil s nastavovanim vseho moznyho
 bez uspechu a pak se znovu vracel k win

ale ta zminka o me ta se mi tam fakt nelibi - to "JXD vi vic nez si myslite" je totiz 
vtip kterej ti unikl ..... to je prece heslo BSA !!!!!!!!! to je to jejich heslo :o))))) sem
 to pouzil schvalne ale ty v naplavu nasranosti ani nevnimas co je vtip :o(
skoda ....

ale souhlas !!!! az na tu schizu s pablbem

to GM:

> a je lepsi takovy uzivatele radeji predem na LINUX "upozornit" nez aby se
> potom trapil s nastavovanim vseho moznyho bez uspechu a pak se znovu vracel
BINGO. K TOMUHLE SEM SE CHTEL DOSTAT.. :-))))
oukej, a tos mu teda nemoch rict "hele jirko, linux je fajn, ale budes s tim 
mit ze zacatku hafo prace. vyzkousej si ho a paxe uvidi co dal...??"

> ale ta zminka o me ta se mi tam fakt nelibi - to "JXD vi vic nez si
> myslite" je totiz vtip kterej ti unikl ..... to je prece heslo BSA
ba prave naopak.. tys nepochopil muj ftip.. :-)))) dyk preci tohle heslo mam 
uz od pocatku na svem denicku, tak naprosto bezpecne musim vedet co znamena.. 
:-))))))) he he

from GM:
viz. oprava

ale musis uznat ze JXD je genius (jako psycholog + novinar) - tohle totiz chtel !!!!!!!!

to GM:
 viz. oprava
ouk.

>
> ale musis uznat ze JXD je genius (jako psycholog + novinar) - tohle totiz
> chtel !!!!!!!!

to jo.. to je fakt, to mu neberu........ Ale jakej jinej vyznam ma, krome 
provokace, psat clanky kde nejdrif chvali linux a hanobi windows, aby posleze 
linux zatratil a chvalil zase windows?????? ja f bohuzel cejtim jen tu 
provokaci (pak ale nechapu, ze mu to na svetu namodro vydaj) a nebo proste 
velke zklamani nad tim, ze nemuze pouzivat neco, co funguje na jine filozofii 
(a urcite jemu blizsi) nez prave produkty Windows.....

ja mam taky nekdy takowej problem, nekdy vylozene zavidim kamaradum, ze s 
tema svejma woknama "nemaj problemy", ze proste jen stahnou soft a udelaj 
klik klik klik a jedou. mam nekdy chut to vsechno zrusit a naistalowat si 



wokna, ale paxi reknu, kurwa co by si lidi o mne pomysleli, kdyz porad ten 
linux, tam linux....... No a pak nekdy sedim u woken... treba v praci a 
zjistuju, ze mi chybej fsechny ty wyhody.. prepinani konzole, wirtualni 
desktopy, konzole samotna a jsem zatracene RAD, ZE TY WOKNA NEMAM. ;-)))
A opravdu si myslim, ze linux je pruhlednejsi nez wokna (ale na to prijdes az 
ve chvili, kdy pochopis zakladni principy :-))
a to opravdu do toho systemu vidim minimalne.......:-)

Takže... Co řici závěrem. Oproti GM mám bohužel/bohudík výhodu posledního slova, takže jen stručně. Jo.
Linux není zatím stoprocentně použitelnej jako desktop. Ale de to. Já ho jako desktop používám, protože za
všechny wokení aplikace jsem našel náhradu. Nejsem žádnej guru, ale pravda je, že když jste donuceni s
tímhle systémem pracovat ať chcete nebo nechcete, učíte se. A to je fajn. Za rok se dozvíte o svým počítači,
o sítích víc než za deset let používaní woken. Wokna se snažej všechno schovat, ale kdežto v unixových
systémech musíte řešit proč toto, či ono. To jej pravděpodobně činí pro běžného usera nepoužitelným, ale
myslím, že při vhodné konfiguraci normální user nepozná, že maká pod Linuxem. 
Mě bohužel připadá, že novinářská práce se nezakládá na pouhém provokování. To je lameřina, nic víc.... :))

from GM:

konecne pochopil? :o))

de jen o pubertaky ktery naklikaj reklamu .....
tak uz konecne uklidni hormony a smej se tomu clanku s ostatnima :o)))))

from GM:
sem rad ze se dostavame tam kam to melo smerovat hned :o))))
ale jak si videl z myho mailu, ja sem JXD upozornoval, aby aspon pochvalil LINUX
 jako webserver kdyz bude kritizovat
workstation :o))))) psal ze to ma pod kontrolou .....

a tohle: vyzkousej si ho a paxe uvidi co dal...??"
no dyk jo!!!! to prave udelal a zjistil tu velkou pravdu ze beznej uzivatel woken 
ma zustat u wokna a nechodit moc ven :o))))))

from GM:

no ale vzdyt sme uz dospeli ke schodujicimu nazoru ne? :o)))
ja mam za to ze ta diskuze je ukoncena s tim, ze JXD mel vlastne pravdu, zamer jeho 
clanku byl spravnej, jen se asi moc zhulil
a napsal to neststne trochu :o))))
ale to von chtel ....

Tákže. Tohle už nechám bez komentáře a doufám, že případný čtenář si udělá svůj vlastní správný názor.
Ale radši nehledejte složitosti tam kde nejsou. Ale pak, jakej to má význam.....???? Hownoght. 

No ještě něco navic. Zrowna sem zjistil, že IEcko a Mozilla nezalamuje radky v PRE tagach, no newim esli
je to dobre nebo spatne. Mozna dobre, ale pjekne me to nasralo, taxem to musel zalomit sam.

Starý zlatý IQ 151.

PÁTEK 24.08. 2001 11:15 

Jo ta fčerejší diskuse byla hustá. Nevím jestli je to právě díky ní, ale měl jsem za dnešek 5 unikátních!! hitů,



což už se mi dlouho nestalo. Trochu z ní mám pocit, jako z kybernetickýho souboje..... Lepší virtuální pjestí
do woka, než skutečnou. No, ale je fakt, že s JXD mám hodně společnýho. Dokazal jsem GM vyprovokovat
tak, že mě musel po každým mejlu odpovědět. :))) 
Když sem se nad tím pak zamyslel (no voni tyhle hustý přestřelky sou dobrý wod toho, že když si je pak
později přeberete, tak to vidíte trochu z jinýho světla), taxem si uvědomil, že pravda je tam někde uprostřed.
Všechno je to jen věc pohledu. Snad si z toho někdo wodnes i něco jynýho, než jen to, že sem debil.... 

Další hustá informace je, že můj týdeníček na koukat.cz si kdosi četl z domény hrad.cz. No docela by mě
zajimalo, co si o tom na Hradě mysleli. Třeba, že bych zasloužil za uši (shota) a nebo, že konečně někdo
odhalil tu tajnou pravdu (hulení neškodí). 

Já nechci abysi někdo myslel, že jsem zaujatý proti Microsoftu a že Windows nerozumím. Důkaz, že mám
Windows velice rád je zde. No někdo už to možná viděl, ale opakování matka moudrosti. 

A co dál? Ráno byla mlha. Jaxvině. Vyšel jsem před barák a koukám. Ulice se noří do mlhy. Nikde ani
človíčka, a vokole mě takový stísněný pocity. Došel jsem na nádraží, kde paní v kase nechápala co se děje,
kamže to ten pán předemnou chce jet. Na Evitě Peróně všichni koukali jakoby byli po tripu, pohledy kamsi
do zadu do mlhy. Nějaká stará a velmi malá důchodkyně si cosi pro sebe mumlala a pomalu si to šinula k
podchodu. Ani ji nepřipadlo blbý, že má na nohou bačkory. 
Zima. Divná zima. Ještě, že sem si vzal svetr. Ve vlaku divný lidi, všichni spali a první třída byla zcela volná.
ňáký roštěnky si vedle nás povídali, jaxe někde minulej tejden jedna z nich opila a ta druhá řešila, zdálo se
mi, nějaký rodiný problémy. Že musí cosi natírat. Šťastný to muž na kterého žena pracuje, ještě aby si to dítě
sama udělala. Hlavní ulice ve Městě. Dlouhá a smutná. Pořád v mlze. Budova spořitelny. Jarda si přál aby
konečně odlítla i s tím mužem co před ní sedí na podstavci. Zdálo se nám, že z ní třeba zůstal jenom roh, že
zbytek zmizel a zůstal tam pouze trezor. Bohužel. Vše bylo na svém místě. Šel sem sám. Mlha se zvedá a
na svetru mi zůstává jen vysrážená vlhkost. Vlhký šaty sou hnusný, přestože sem se včera umyl, mám pocit,
jako bych zase smrděl. No možná sem šlápnul do howna, ale nechtělo se mi dívat na boty. Už dlouho sem
nešláp do psího howna. Do kočičince jo. 

A taxem xvíli seděl v kanclu a vybíral si poštu. Musíme jít makat, bylo první co sem slyšel od chvíle, kdy sem
vstoupil do školy. Museli sme přestěhovat lavice a židle asi do tří tříd, přenýst nějaký lešení a jít na oběd. Ve
zprávách říkali, že chtěj zpřísnit civilní službu. Já nevím už by chtěli. Předevčírem se u nás v baráku stavoval
Filda s Tyqičkou, a říkal že jede v prosinci z wojny domů. Podle toho co mi říkal, sem zjistil, že dělaj ještě
větší howno než já na civilce. A to sou tam jen na rok. Veškeré činnosti, které páchají sou zcela nesmyslné,
což v mým případě naštěstí není pravda. Ale vlastně co se rozčiluju, než to přijde v platnost, budu mít tenhle
problém vyřešenej a ADIOS AMIGOS... :) 

Jo, sosnul sem si nějaký starý The Cure. Klasický vypalovačky jako Pornography, Faith a 17Second. Moc
dobrá muzika.... V ponděli mám dovolenou, tákže asi z aktualizace nebude ničevo..... diE ENd.

Hejvy metal nemám rad.

NEDĚLE 26.08. 2001 19:45 

No kurwa, tady bylo boží dopuštění. Slejvák jaxvině, malý kroupy. Xudinku kytičku to polámalo. Taxem jí
musel ostříhat spodní větve a teďka mi v pokojíčku moc pjekně voní 6 50-ti centimetrovejch větviček. Lepší
než vonný tyčinky.

Zelená je tráva, hulení to je hra.

UTERý 28.08. 2001 13:03 

Taxe se zase sqěle vysral. Čas od času se fakt sqěle vyseru. Myslím, že pravidelný čtenář o tom moc dobře
ví. Není na to nic špatnýho říct "Kurwa, sem se fakt ale dobře vysral." Ta úleva, ta chvíle slasti lehkých střev,
než se do nich nasere ňáký howno. Jo. Poslouchám nový Aphex Twin. Už názef cédečka DrukQs cosi
napovídá. Jo, je to dobrý hučáání. James je asi pořádnej řízek. Vysmaženej do zlatova. 

Jináč nic zajmavýho. Fčera sem měl dovolenou. Musel jsem si jet vydělat nějaký peníze, taxem ráno
instalowal nějakou telefení picma kartu do noutbuku a pak lejzrovou tiskárnu 8550. Fcelku dobrý pucle,
nejdřív tam musíte dát tiskovej válec, pak přehodíte dvě páčky a lupnete do ní černej toner. A paxi hrajete s
kolotočem a naládujete ji barevnejma tonerama. A pak dete k tiskovýmu serveru a naistalujete ji na hápe

http://vyhuleny.net/texty/rok2001/srpe/27549_winrg.swf�?


džetdajrekt port. Celkem pohodička. Jediný, co vám pokazí radost z dobře wykonaný práce jsou
Mrchosofti, protože ve chvíli, kdy serveru řeknete, že tiskárna má bejt sdílená jak pod Windows NT 4x, ale i
pro Windows 9x, tak pohoda. Nic neřekne a naistaluje ovladače a vy si myslíte jakej ste fakt dobrej. Jenže
ouha, přijdete k userovi co má Windows 98 a xcete mu ji naistalowat. Jenže wono ani howno, jak hledáte
tak hledáte, ale prostě vidět v seznamu zdílenejch tiskáren nejní. Což nasere. A tág běžíte k serveru,
kouknete na seznam tiskáren a najednou vidíte, že pro Windows 9x nejní naistalowaný sdílení. A tak kliknete
na tlačítko "Install", wona ta swině hrabe a pak vyběhne wokno přes půl obrazovky s ňákejma slintama, z
nichž podstanej je akorát "Insert please disc no. 1 with Microsoft 95 Flat Share". No a to nasere jaxvině. 
Jediný pozitivní, že sem sem mohl najíst zadarmiko v jejich jídelně, a to dost dobře a paxem vyrazil do
města na navštěvu, a hlavně na jointa. Néé? Kurwa když už sem do tý Prahy jel, tak toho špeka si dát
musím? To je snad logický. 

A když sem večer přijel, taxem zjistil, že má kytička je skoro zlomená od toho zasranýho deště, taxem ji
musel sklidit. Tož visí ve dřevníku a suší se. Jaq já se na ní těším. Nebudu spokojenej dokud ji nezhulím. Ja
ja...... No jinak z mé fčerejší návštěvy Prahy: 

Si to takhle šlapu po nádraží. Samozřejmě, že nikoliv za účelem zisku, ale pouze za učelem přemístění se
na perón. Vzhledem k tomu, že už sem dlouho z Prahy nejel, taxem se musel jít podívat na jízdní řády. A nad
nimi sou lavičky, nakterejch obvykle bydlej bezdomovci. No a tak tam sedím a porovnávám svůj čas s
časem ČD a zjištuje, že něco je špatně. Můj čas. Kousek ode mne sedí fuckt smradlavej týpek. A tak tam
tak sedím a nejdou koukám jako blázen, ten exot se pochcal. No normálně pochcal a ani ho to nijak
nevyvedlo z míry. Jen prostě trochu víc roztách nohy, asi aby si neumokřil druhou nohavici. Jeho spoluležníky
to nijak nerozhodilo a taxe tam tak váleli dál. No hustý jaxvině. 

15:18 - Přišel mi od V. po ICQ tenhle link. Tak to maj chlapi za tu Buzkovou.
Už se vám někdo vyblil do jídla?

StředA 29.08. 2001 13:33 

Táxem se fčera zhulil. Sem nějak neodolal těm wjetwím co mi visej pokoji a musel jsem ubalit. A dneska
určitě zase nevodolam. Přeci nebudu to hulení schovávat na horší časy, když špatný časy můžou přijít třeba
právě teď. Kurwa, dal byx si špeka. 

Wod rána sem makal. Nejdřív sme tahali židle ze skladu do třetího patra a paxme šli nosit stoly ze skladu
někde do skladu jinde. Přičemž do skladu někde byly stoly nanošeny odněkaď asi před půl rokem. Takže ve
finále přenášíme stoly z prdele do prdele a nikoho to celkem nezaráží. Ale to je asi úděl všech vojáků či
civilkářů, že musej dělat úplně zbytečný úkoly. 

No, tady sem xtěl poznamenat něco o firmě Ass, ale řexem si, seru na to, jejix problémy jsou jejix problémy
a já je řešit nebudu. Zbytečnej stres. Hlavně, že na toho sendmejla maj xytrý knihy. Až na to, že nexápu proč
jim dotyčnej admin nenainstalowal postfix nebo qmail. Bylo by to o dost lepší, ale což. Hlavně, že je prdel. :))
A wůbec, seru na to a du pařit Quake 3. Už se mi klepou ruce.

Na některý lidi si uděláte alergii a ani nevíte jak.

1/4ek 30.08. 2001 11:08 

Jó, jó.... Sem se fčera zhulil. Testoval jsem na sobě letošní model a musím říct, že je fuckt ňákej divnej.
Naběh až po půl hodině, ve xvíli kdy sem zrowna dělal korekce v novém článku pro koukat.cz a kdy už sem
si říkal "kurwa, to nic nedělá". Teda von dělal i do tý doby, ale jen takový ty časokompresní finty, jinak nic víc.
Ale paxem si asi 1/4 hodiny hučel jak přecpaný piliňáky. No možná to bylo taky způsoběný tou
psychedelickou muzikou, ale moc moc moc moc moc moc moc se mi to líbilo. Prostě to co mají mazlíčci
rádi. :)) 

A další hustá věc. Sem dneska koukal na statistiky návštěf a zaznamenal jsem visitora z Dětského
Informačního serveru www.adam.cz. Vítejte děti na mém deníčku. Ano jsem to já. Váš oblíbený klaun
Ronald, kterého pravidelně potkáváte před svým střediskem a pokaždé vám nechá něco dobrého k
sezobnutí. Na mých stránkách se dozvíte, že fetovat je to nejlepší co můžete udělat, protože pak je život
mnohem, ale mnohem lepší. Ty z wás, které ještě neochutnali perník, řekněte Ronaldovi, určitě nějakej
perníček bude mít. A byl bych hodně rád, kdyste, milé krásné zfetowané děti, dali odkaz na můj deníček
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hnedka někam na úvod vaší sajty... :)) 
A vůbec, děti, uvědomujete si, že právě qůli vám spousta učitelů chlastá a fetuje. Jak je doháníte k šílenství,
jaxe učíte (nebo neučíte). Ano podívejte se na ně, jaxe ploužej po chodbách, se skelným pohledem ve zraku,
jak touží po tom, aby si mohli jako vy dát při vyučování papír, jak chtějí být taky hepy. Ano děti, qůli vám sou
školy. VY PARCHANTI, JEŠTĚ, ŽE UŽ BUDE ZASE ZÁŘÍ!!!!! 

Dneska to bylo extrémě na píču. Ráno sem se válel po sedačkách co máme na chodbách a koukal na
kolegy civilkáře jak zatloukají laťky do nástěnek. Paxem šel k počítači. Těsně před obědem volá šéf. Prej,
že musíme dát ty laťky i po stranách, ne jen ze zhora a ze zdola, a pakže musíme projít všexny třídy a
zkontrolovat čísla židlí. Ano, číslo židle musí odpovídat číslu třídy. Sem mu říkal, že je f tom bordel jaxvině, že
to radši všexno přetřem barvou a očíslujem znova, ale won wo tom nextěl ani slyšet. Taxme to přetřeli
barvou a znova vočíslovali. Fascinuje mě, jaxe tady řešej pitominy a důležitý věci unikaj. Náš šerif si pořád
myslí, že ten 15 let starej Macintosh mu k něčemu bude, že se z něj bude učit anglicky. Pořád sem mu ještě
nevysvětlil, že je na píču, že jakákoliv 386-ka je lepší. 
Its ól. 

Bonus: Dostal jsem mejla wod Majkla. Prej, že mám nedostatek poezie, což je pravda, a tág mi poslal
básničku. Jo, přesně vystihuje toto období sklizně.... :))) 

Zmastena 
V pondeli po hasi 

byl jsem pekne na kasi. 
V utery vyjimecne zase 

zmatlal jsem se jako prase. 
15.8. ve stredu na Hanku 

zmastil jsem se po skunku. 
No a ctvrtek je to des 
vyhulim se jako pes. 

A co v patek? Co ja vim, 
asi se zas vypalim. 

V sobotu je klid a svatek 
vyhulim se jako v patek. 
V nedeli pak vzpominam 

jak to bylo den po dni 
a k tomu si velmi rad 

zacadim z dymky vodni. 
Takze zase nevinne 

v pondeli se vyhulim jaxvine.

Dítě se udělá snadno, ale hůř se ho zbavíte.

Pútek 31.08. 2001 11:08 

Dneska bude z aktualizace skoro howno. Nestíhám a za xvíli mizím. Jedu totiž nejspíš pryč. Tákže tákže....
du na oběd a pak adios amigos....

Kdo si nelení, snadno má hulení.

MOUdREJ NAViGátOR
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