Ve Francii sežrala masožravá květina myš
možná by stálo za to nasadit tyto užasné rostlinky do parlamentu. možná by sežraly i
paroubka s rathem. no, akorát se bojim, že by se asi nejspíš poblily a zdechly.
29.09.2006 v 15:06:22

neska chaos
měl sem fak jako faking rozlítanej den. dnešní poradu s náměstkem jsem ještě
neztrávil. hustý, hustý...
takže asi jen jako nešní zajmavost. pro ty co neví jak bude možná vypadat nová
punkrác...
No já se du vrátit ke guláši, kterej ještě čekaj tak dvě hoďky na sporáku.
27.09.2006 v 22:02:01

dovolená
mám odedneška dovolenou. a to znamená, že dneska nic nedělám. zítra jo. i když
mám dovolenou musím zítra na poradu s nějakým náměstkem. měsíc a půl trvalo si
sjednat s tím papalášem schůzku. a vyšlo to zrovna, když sem si vzal dovolenou.
realita. ani do vesmíru se nemůžu podívat.
takže celej ten důsledek je, že sem dneska zplodil fak pěknou větu: maximalne budu
nahore u vylezu davat si cigo.
čímž chtěl básník říct, že kdyžtak počkám u východu z metra a budu si tam maximálně
dávat cígo, protože dole ve vestibulu se pochopitelně nesmí kouřit. to kdybys náhodou
přijel pozdějc.
26.09.2006 v 15:11:05

sam.q.fm is dead
jo tak mě Ivka neska upozornila na to, že odkaz http://sam.q.fm již neukazuje na můj
deníček. tož byla to hezká doména, ale všechno má svůj konec, takže si laskavě
upravte bookmarky na http://vyhuleny.net
25.09.2006 v 20:26:49

Cvrčci, kteří samičkám nezpívají
jo někdy je matka příroda docela překvapující. Aneb jak donutit samečky, aby
samičkám necvrkali. Protože když samečci cvrkaj, tak je mouchy šukaj.
No jináče sem byl v sobotu na koncertě kapely Lvmen. (thnx to baf & stipack)
Přišli, zahráli a zase odešli. Nechali nás osamocené po těch depresívních kytarových
melodijích a dlouhých táhlých zvucích, takže sme se pak přesunuli do Crossu na něco
veselého a skákajícího. Ale Lvmeni dobrý. Dlouho se mi nic tak tuze pěkně nelíbilo. Ale
bejt cvrčkama, tak Lvmeny samičkám necvrkám....

25.09.2006 v 11:53:56

27000
hele tak to bylo neska hezký. zrovna sem se kouknul na deníček a hle... čítač
náfštěvnosti byl na čísle 27000. Blahopřeji si :)
25.09.2006 v 08:51:22

nedvěd is dead
nedvěd is dead :)
22.09.2006 v 20:16:40

security by obscurity

narazil jsem na takovej moc zajmavej projekt ménem Torpark. Tento browser využivá
sítě Tor. Přesně tedy pro ty co vědí co chtějí :)
22.09.2006 v 11:13:16

faking windows
tož sem jako včera po týdnu vyřešil problém, proč mi windows update neupdatuje.
normální prachsprostý faking windows 2000 se sp4. zelená vyhulená aktualizační lišta
zeleně lítala a vydržela tak lítat zasraně hodně dlouho. resp. do té doby než byla ubita.
fčera sem však vygooglil informaci, že v tomto případě postačí do komandlajny
napsat: regsvr32 MSXML3.dll
tohle sem fak nepochopil.
22.09.2006 v 11:11:12

čas sklizně pomalu začíná
jojo, podzim klepe na vrátka...
20.09.2006 v 17:14:42

MS CA
tak a teďka dávam dohromady kompl s MS CA. Volali neska, že to neska potřebovali
odprezentovat a že si s tím nevěděj rady. Takže faking working. :S
19.09.2006 v 15:26:46

starý dotazníky
sou k dispozici ve starejch sračkách.
19.09.2006 v 14:29:48

Nová anketa
Protože mě zajmá profil čtenářů dle pohlaví, žádám vás laskavě, aby ste mi v anketě
odhlasovali co ste vůbec zač.
18.09.2006 v 16:33:50

přidány nové staré fotky do fotogalerie
taxem přidal tyto galerije:
Lístky z akcí
Nevlastní komixy
Rychlý skejti - kultovní skejťáckej pubertální komix
18.09.2006 v 14:35:37

pár drobných poznámek z reality
Starej dobrej terminátor je nejspíš pravá rakouská vyhulenka... Aneb A to bylo vlastně
téměř pořád," zdůrazňuje a uvádí, že se s ním neustále musela dívat na pornofilmy a
kouřit s ním marihuanu...
A pedofilní úchylnej krtek je opět na scéně.... uffff....
No a na závěr.... Tak nějak nechápu, proč teda existují bezdomovci alkáči, když by
mohli bejt na základě této teorie na řebříčku společnosti :)
18.09.2006 v 13:18:01

tomu říkám politika
takhle by se krásně vyřešila naše současná politická situace. :)
15.09.2006 v 16:34:40

školní trest
neska sem přinesl nějaké dokumenty od zákazníka a na každý sem musel napsat
"Důvěrné. Předmět obchodního tajemství." Pěkně ručně. Jako ve škole za trest opište
100x... akorát, že já to psal asi 350x.
Prostě za trest. A takovejhle trest bych dal tomuhle týpkovi, aby nestrkal pazoury tam
kam nemá.
15.09.2006 v 16:30:54

fak, už ani ty
zkurvený děti nejsou doprdele co bejvaly. by mě, volové, zajmalo, kdo je tomu učí....
14.09.2006 v 09:50:31

Důkaz, že existuji
Tady je důkaz, že existuji a že si nevymejšlím, že sem mimozemšťan: UFO LIVES!
14.09.2006 v 09:33:57

houbový komix
aneb houbix: http://plc.host.sk/stavy/houbix.htm
(thnx to iXtlan)
13.09.2006 v 14:29:01

genijalní fičura
dobrý distribuce ménem gentoo je možnost vzdálené instalace. Nabootujete z cd,
nahodíte ssh a můžete s chutí instalovat. :)
Vzhledem k tomu svému uvařenému boardu jsem sehnal zadarmo, zdůrazňuji
zadarmo, jinej, kterej má sic horší parametry než ten původní, ale zdá se, že je i lehce
občas stabilní. Čera se mi podařil supr kousek, laboroval sem s kernelem 2.6.18naky_drobny, a asi po 20ti minutách běhu absolutně zkolaboval filesystem. moje klika,
že jsem prováděl instalaci na zcela nezávislý disk, takže sem vo nic nepřišel....... :S
13.09.2006 v 13:32:31

kristus vstal z mrtvých
a slepí mohou řídit.... !!!!
13.09.2006 v 10:20:17

policejní výmluva
ufff.....
13.09.2006 v 09:19:15

proč sou lidi debilové
protože, jaxem správně tušil za těma šílenejma plagátama co tu visí po práglu s
otázkou "Proč ....", jsou skutečně komunisti z čssd.
12.09.2006 v 16:34:59

dobrá koupě
taxem neska koupil 1xPC P3 1GHz, 512MB RAM, 40GB HDD a 2xSONY 19'' za 1002Kč.
Takže budu mít doma teďka 3 monitory, 2x19'' a 1x17'' ... ahhaaaaaahhhh
12.09.2006 v 10:34:09

los kalbos
proběhla z pátku na sobotu. výborná a děkuji všem zúčastněným za účast.
11.09.2006 v 09:24:53

270km/h na motorce krlesh strahovsky tunel
blazen kterej proje Strahovsky tunel v 270 na motorce - na zacatku si vsimnete, jak
vypada tachometr a v prubehu sledujte rucicku - je to trosku rozmazany, takze za
jizdy nejsou videt uplne cisla, takze si zapamatujte, kde je tech 270 8-D. (doporucuju
zapnout zvuk, protoze na zacatku se predstavuje jako nemcour, hehe)
http://bubrak.musichall.cz/video/helmut-sh-tunel.avi
(thnx to pupu)
08.09.2006 v 10:04:07

pedofil hacknul internet přes icq
jak to udělal je zde :))))))
zde je popis jak funguje icq.
07.09.2006 v 14:47:29

srážka penzistů
jo tak to se v dnešní době už taky moc nevidí... jakoby se čas zastavil....
07.09.2006 v 13:08:39

piloti!
neserte za letu!
07.09.2006 v 12:46:26

zasraný socani
si snad dělaj prdel. jaký zkurvený mobilovný pro kriply a socky.... z mejch daní....
zdechněte socani do jednoho!!!!!!!!
(thnx to pupu za info, kerý sem ani netušil)
07.09.2006 v 12:41:18

no comment: teorie
Atmosféru v chýši ovládá zvídavá matka rodu. Vyprávěl jsem o levných dovozech z
Asie, konečném množství příkopů a o tom, že jejich dávky jim nikdo nekrade, nýbrž že
ostatní se jen rozhodli dát jim méně z toho, co vydělají. Měla doplňující dotazy a
dlouze přemýšlela. Pak se zeptala: "Existujeme přece, my, Romové." "No jistě, že
existujete." Nevěděl jsem přesně, kam míří. "Tak na nás vláda musí dostávat nějaké
peníze." "Odkud?" "No dávky. Pro každého na světě jsou přece určeny nějaké dávky."
"Myslíte, že všichni žijí z dávek?" "No a gadžové žijí líp, že si berou i část dávek, které
jsou určeny pro nás." Konečně jsem pochopil, že romská ekonomická teorie o dávkách
jako zdroji blahobytu má univerzální platnost a že celé to naše civilizační
nedorozumění je zřejmě poměrně hodně hluboké.
Reflex.cz - Středověk 2004

06.09.2006 v 20:32:07

žerte hovna
a neserte.
ps: mě pobavila hláška v diskusi: .akorat mi prijde, ze v Dejvicich to neni jeste tak
nejstrasnejsi s psima vykalama, v jinych castech Prahy (napr.zrovna Vrsovice) nebo
mestech je to kolikrat mnohem horsi...
což můžu zodpovědně potvrdit, protože mnohdy Terina nemůže přes všechny ty hovna

najít slušný místo k vysrání.
06.09.2006 v 20:11:17

k čemu nám dal pánbug mozek?
když ho lidi stejně nepoužívaj. v podstatě uvažuju nad tím, jak ty všechny bezmozky
využít k vlastnímu obohacení. jenže jak bych to udělal ,tak by se bezmozci začali
rozčilovat, že je zase někdo vojebal. chjo.
kromě toho, chalupáři a ostatní mastňáci se vrátili do práglu, takže provoz a množství
lidí stouplo na vražednou míru. motoristi sou v prdeli, silnice zacpaný a všichni se
snažej bejt všude rychle. ale nějak to nejde. tak nějak mě to sere.
dále mě vytáčej jakési podivné plagáty s otazníkem rozlepený po všech místech kudy
chodím. Jsou na nich jakési otazníky a přiblblé otázky typu "Proč naše sídliště
chátrá?", "Proč si děti nemají kde hrát?", "Proč je všude málo parků", "Proč se staví
málo levných obecních bytů?" nebo třeba "Proč se nemůžu postarat o své staré
rodiče?".
Mám sto chutí vzít fix nebo sprej a psát pod to odpovědi "Protože se o sídliště
nestaráte.", "Protože na děti serete.", "Málo parků? Zasrali ste těmahle blbejma
plagátama celej park.", "Ať si každej postaví svoje. Mý daně nebudou podporovat
nemakačenky a socky" a "Protože vaši rodiče budovali komunismus."
No jinak co? Jinak je to všechno eurostandart. Chodím na žrádlo do eurestu, žeru
eurobrambory, k nim euromaso, s eurodušenou euromrkví a k tomu europití. No, takže
to eurožrádlo sežeru, vytrávím a vyseru boďto eurohovno a nebo po tom mám
eurosračku. Bagety už nežeru.

06.09.2006 v 19:31:08

dopis uživatelky
přišlo mejlem:

06.09.2006 v 10:41:21

nasrávací guma

fak nechápu jednu věc. máme 21.století a nikdo zatim nevymyslel nic chytřejšího než
gumový pneumatiky na auto. včera sme totiž chtěli jet nakupovat novej vysavač a
nějaký drobnosti do domácnosti. jenže sme ujeli asi 200 metrů než nás zarazilo
podivné mlaskání v pravé přední části automobilu. Vizuální analýzou stavu jsem rychle
usoudil, že byla v prdeli pneumatika. A vzhledem k tomu, že jsem děsnej odborník na
automobily a v případě takové náročné a problematické havárie, jako byla tato, jsem
prostě a jednoduše zavolal Oldovi, kterej naštěstí měl čas, takže sed do auta a přijel
mi helfnout. Prostě a jednoduše, myslím, že již nyní mám teoretickou znalost postupu
výměny kola. Dobré také bylo, že již vím, kde máme rezervu a jak se používá takový
to železný, jaxe s tím zvedá auto. Myslim, hever se tomu nadává.
Asi jednou sepíšu pro motoristy takové menší how-to change fucking car wheels, přeci
jen - do takové situace jako já, se může dostat mnoho IT specialistů...... a auto není
počítač. v normální realitě by stačilo zmáčknout tlačítko R jako repair. ale co bych chtěl
po blbé silniční realitě....
05.09.2006 v 10:26:12

zahynula půlka vlády
dnes došlo k tragické události, kdy v českém těšíně zahynul paroubek a jeho prasata.
pozn. ufona: kéžby, a za tento ftip se omlouvám všem slušným prasatům.
04.09.2006 v 15:30:21

pondělí
a co to znamená pro mě? snad jen zbožné přání, že o paroubkovi a jeho bandě sráčů
pár dní neuslyšim....
04.09.2006 v 12:57:57

já zase chci
aby šla sociální demokracie v čele s paroubkem do prdele.
02.09.2006 v 18:02:17

neska je normální pátek
tak po mě nic nechtějte. stejně bych vám to nedal.
01.09.2006 v 16:33:47

