
já	chci	taky

4.66géček	koxu	za	994Kc.	(thnx.	to	jaxymko)	

31.03.2005	v	17:19:21

období	radosti

mám	teďkonc	takový	veselý	a	složitý	období.	Je	to	holt	síla.	A	zrovna	teďka	mi	říkal
týpek	v	práci,	že	nám	v	jedný	firmě	překopli	cikáni	optiku	při	výkopu	jakéhosi	výkopu.
No	mezi	námi	kabel	je	chudák,	protože	před	vánocema	si	na	něm	pro	změnu
pochutnaly	krysy.	

31.03.2005	v	11:01:18

madrfakr	kosti

mě	bolej.	jo	a	jo	a	jo	a	jo,	myslím	nejčko,	že	možná	tady	někdo	čte	furt	jen	mý	nářky
nad	tím	co	mě	trápi.	jenže	mě	trápí,	že	můj	oblíbený	serial	odpočívej	v	pokoji	má
sekeru,	protože	byl	jakýsi	hockejový	mač,	kde	si	samci	dokazovali	svoji	sílu	a	nějaxe
jim	to	protáhl.	proto	se	tu	teďka	umýt,	ale	všechno	je	to	takový	táááááhlýýýýý,
pomaaaaaaalyyyyyyyy	

29.03.2005	v	22:55:35

po	koupeli

umyl	jsem	své	tělo	páně	a	nejčko	mě	již	čeká	pouze	pár	detailů	a	pak	hupky,	šupky	do
postýlky.	no	faktem	je,	že	mě	bolej	jaxviňa	nohy,	páčto	sme	včera	chodili	po	skalách	v
českým	švajcu.	jojo,	bylo	to	tam	fak	moc	hezký,	jetřichovice	za	děčínem	kousek.
myslím,	že	znalci	tamnějších	poměrů	znají.	ale	vyhlídky	super.	jinak	ale	děčín,	ústí	sou
prostě	surově	industriální	místa	jako	blázen,	jako	jakákoliv	jiná	místa,	kde	žijou	gud	a
negud	lidi.	to	je	prostě	jednoduchý.	někdy	si	říkám,	jestli	právě	to,	že	svět	je
jednoduchej	vlastně	svým	způsobem	nemá	za	příčinu,	že	lidi	hledaj	složitosti	tam	gde
nejsou.	

28.03.2005	v	17:10:51

právě	sem	se	vyzvrátil

z	vejletu,	smrdim	jako	prase,	špína	ze	mne	opadá	a	tak	mě	čeká	očista.	ale	kurwa
xixti,	byl	hezkej	vejkend	jaxviňa.	

28.03.2005	v	16:20:04

tak	sou	spíčený	velikonoce

samozřejmě	klasika,	je	pátek	a	ještě	před	vejkendem,	tak	dává	výpočetní	technika
ukázat	jaká	dokáže	bej	sviňa.	neska	sem	hoďku	řešil,	proč	nám	v	práci	nejde	pošta,
paxe	mi	vysral	další	komp	atak.	takže	sem	rád,	že	mizím	jako	stejně	mnozí	obyvatelé
prahy	pryč	z	tohoto	šílenství	kamsi	k	děčínu,	kde	snad	bude	klid	a	mír.	jo,	takže	s
přátelským	pozdravem	"seru	na	vás"	se	řítím	PRYČ!!!!!!	

25.03.2005	v	12:08:07

mám	krátký	stan

a	na	nohy	mi	táhne.	

25.03.2005	v	08:44:57

vězeňský	život

je	pravděpodobně	vzrušující.	

23.03.2005	v	11:24:42
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důchodci

nic	samozřejmě	proti	důchodcům.	chraň	pánbůh,	taková	sviňa	nejsu,	ale	faktem	je,	že
jich	teďka	bylo	venku	jak	nasráno,	nevim	jestli	je	vytáhlo	ven	jaro	čico,	ale	doprava
městská	jima	byla	zasekaná.	Což	je	v	okamžiku,	kdy	normální	pracující	lidi	choděj	z
práce	dost	prekérka,	protože	si	prostě	po	celodenním	sezení	v	tý	spíčený	tramwaji
nesednete	a	nevodpočinete.	Takže	sem	byl	svině,	a	když	se	o	mě	pokoušeli	takový	ti
stojiči,	co	nad	váma	stojej	a	doufaj,	že	si	jich	všimnete,	taxem	je	setsakra	krutě
ignoroval.	Kurwa,	je	narvaná	socka,	tak	co	bych	se	dělil	o	své	krutě	náhodne
vybojované	místo,	že?	

22.03.2005	v	15:26:55

krásné	ranní	vysrání,

težké	chmury	vyhání.	Než	budete	pokračovat,	zanálizujte	tento	snímek.	Pak	pochopíte,
že	dobře	se	vysrat	je	možná	jako	krásná	sladká	smrt.	Musel	jsem	se	vysrat,	protože
jsem	se	cejtil	tak	akorát	na	vysrání,	jelikož	mě	lehce	sere	vysraná	práce.	Ještě	jediný
štěstí,	že	už	začíná	vysraný	jaro	a	možná	i	ty	vysraný	pupence	se	začnou	konečně
zasraně	nalejvat.	No	taxem	prostě	na	hajzlu	z	prdele	vystřík	a	bylo	to	fajn.	No.	A	bylo
to	venku,	no....	

22.03.2005	v	10:29:00

něco	o	hovně

vážení	přátelé,	jdu	se	vysrat	a	slibuji,	že	napíši	něco	o	hovně.	

22.03.2005	v	09:49:36

nejzábavnější	část	dne

sem	si	vlastně	nejčko	uvědomil,	že	sem	na	ni	ouplně	zapomněl.	Se	nám	zbláznilo	UPC
a	odpoledne	mi	rychlost	downloadu	dělala	zhruba	2500kbytes/s!	Po	několika	pokusech
s	transferem	jednoho	730MB	fajlu	s	filmem,	kdy	časy	se	pohybovaly	kolem	7-9minut.
Po	dalších	testech	jsme	se	dostali	k	rychlosti	linky	a	výsledek	byl	tak	mezi	15-20ti
megabity.	No	nevim,	je	pondělí,	taxe	asi	něco	u	UPC	zvrhlo.	Uvidim	jak	dlouho	to
vydrží....	

21.03.2005	v	21:30:46

to	si	snad	ta	baba

dělá	prdel.	Ale	škodu	to	nenadělá.	Kolik	museli	ti	policajti	udělat	lidí	nešťastnejch....	

21.03.2005	v	20:03:08

profesionální	zloděj	jaxviňa

musel	bejt	tenhle	týpek	maximální.	:-)	

21.03.2005	v	11:52:08

kouření	škodí

zdraví.	

21.03.2005	v	10:50:06

nepoužívaný	ikony

kurwa	windouwsům	by	snad	mělo	bejt	úplně	ukradený,	že	mám	na	ploše	nějaký
spíčený	nepoužívaný	ikony.	jsou	to	moje	ikony	snad,	ne?	

21.03.2005	v	09:52:12

dopolední	ouklid
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jo	i	bůh	musí	občas	uklízet.	jako	viktor	čistič.	já	si	po	sobě	uklízel	božskej	bordel	v
kuchyni	po	včerejším	varu	knedlíků.	těsto	bylo	i	místy	na	místech	na	kterých	bych	ho
vůbec	nečekal.	no	a	tak	teďka	ležím	po	namáhavém	dopoledni	a	čekajíce	na	ženu,
která	úspěšně	udělala	zkoušky.	ass	se	půjdeme	někam	večer	najíst.	takže	tak.
no	poslouchám	teďka	docela	dobrej	objev.	Moimir	Papalescu	and	The	Nihilists.
a	ležím	v	posteli	a	žeru	tousty,	protože	sem	dostal	hlad.	

20.03.2005	v	13:09:38

čestně	vyhlašuji	boj	za	započatý

knedlíky	se	usadily,	mák	je	vytráven	a	nyní	se	jako	Bůh	můžu	pustit	do	boje.	Ale
musím	to	ještě	trochu	promyslet,	protože	to	myslím	fak	upřímně.	

20.03.2005	v	00:28:03

knedlíky	s	meruňkama

jsou	hotový.	takže	než	dojde	k	závěrečné	bitce	světů,	musí	se	Bůh	nažrat.	

19.03.2005	v	18:51:19

válka	světů

BUDE!	To	slibuji.	Bůh.	

19.03.2005	v	16:35:10

něco	chytrýho	bych	napsal

ale	tak	nějak	mě	nenapadá	vůbec	nic,	kromě	toho,	že	sem	neska	nadával,	protože
nějakej	čurymrd	rozbil	na	křižovatce	u	baráku	nějakou	velkou	láhef,	takže	je	tam	bylo
plno	skla	a	já	musel	jít	s	terkou	opatrně,	aby	někde	nešlápla	na	nějakej	střep.	No	a
pak	můžu	napsat	nějaký	takový	jednoduchý	hlášky	ve	smyslu,	že	si	připravuji
ingredience	na	var	tvarohovejch	knedlíků,	mák	sem	nakoupil,	no	málem	sem	vzal
mletej,	což	sem	nechtěl,	protože	mák	si	musim	namlejt	sám.	Aspoň	vyzkouším	náš
novej	miksér,	který	Ivča	před	nedávnem	koupila,	jako	s	tím,	že	se	bude	hodit	do
domácnosti.	Což	je	myslím	samozřejmý.	No	a	paxem	se	neska	dobře	vyspal,	byl	sem
nějakej	po	tejdnu	fak	unavenej.	Myslím,	že	se	blíží	jaro,	pučení	pupenců	a	jiná	taková
ta	klasická	romantika,	takže	to	co	na	mě	po	zimě	leze	je	jarní	únava.	

19.03.2005	v	16:33:31

dnes	opět	vařím.

pro	změnu	budu	provádět	experiment	s	tvarohovejma	knedlíkama.	a	to	jen	z	toho
důvodu,	že	ve	čtvrtek	sem	dostal	chuť	na	mák.	prostě	takovej	namletej	mák	s	cukrem
na	knedlíčkách,	to	je	labúžo.	akorát	sem	teďka	zjistil,	že	nemáme	mák,	tak	musím
ještě	skočit	do	majnla	pro	pytel	máku.....	

19.03.2005	v	15:30:34

k	čemu	sou	vlastně	poznámky

abyste	tam	psali	debility,	taxe	laskavě	nestyďte!!!!	

17.03.2005	v	17:46:33

JÁ,	rozmarný	Bůh	a	Vládce	všehovesmíra

jsem	právě	pozměnil	toky	časových	proudů	a	vyhlásil	dnešní	den	"Dnem	blbosti".	Což
má	za	následek,	že	dnes	není	sedumnáctého,	ale	nýbrž	šestnáctého	s	tím,	že	místní
domorodci	tomu	nebudou	věřit	a	budou	si	myslet,	že	blbnu.	
Bohužel	jejich	mozky	nejsou	s	to	to	pochopit,	takže	nad	tím	ani	nepřemejšlej.	Takže,
pokud	ste	dneska	ucítili	kolem	poledne	lehčí	mrazení	za	krkem	s	trochou	potu	na
zádech	a	najednou	ste	dostali	pocit,	že	je	to	s	tím	datumem	dnešním	nějaký	divný,	tak
vězte,	že	jste	úplně	v	pořádku.	

http://www.nihilists.cz/


Problém	tudíž	mají	ti	druzí,	minimálně	s	tím,	že	si	myslí,	že	oni	nemaj	problém,	ale	že
ho	máte	vy.
Je	to	tak	velice	jednoduché.	Když	se	to	tak	vezme,	všechno	je	jednoduché	a	žádná
složitost	neexistuje.	No	viděli	ste	někdy	něco	složitýho,	já	sice	jo,	ale	faktem	je,	že	je
to	jen	způsobený	tím,	že	tomu	prostě	jen	nerozumím.	Ale	stačí	sí	říct	a	dát	si.

17.03.2005	v	17:35:13

rafinovanost	ta	muší	bejt

Výrobci	drog	jsou	však	stále	rafinovanější	a	využívají	moderní	techniku.	Při	výrobě
pervitinu	už	se	podle	Komorouse	naučili	místo	nedostupného	efedrinu	používat	jiné
chemikálie.	Semínka	marihuany	se	dají	objednat	přes	internet	z	Holandska	a	řada
pachatelů	mate	policejní	odposlouchávání	tím,	že	používá	více	telefonních	čísel.	

17.03.2005	v	14:13:32

trocha	lehčího	hnusu

na	nosu.	(thnx	to	bukowski)	

17.03.2005	v	14:03:39

jsem	krasný	a	úžasný

a	kdybste	viděli	jakej	super	mega	stroj	teďka	instaluju	tak	byste	se	posrali.	2x133MHz
Pentium	s	32MB	RAM	a	na	to	cpu	Windows	NT	4.	Kurwa	těžká	historie.	A	neptejte	se,
proč	na	to	necpu	linuks.....	

17.03.2005	v	13:58:00

podivná	doba

O	opiu	a	alkoholu:	Podivná	doba	zrodu	homeopatie.	

16.03.2005	v	20:19:24

ČESTNÉ	PROHLÁŠENÍ

Na	základě	nových	poznatků	a	informací	o	stále	šílenějším	světě	jsem	se	rozhodl,	že	já
a	skupina	mých	věrných,	se	s	okamžitou	platností	stává	VLÁDCI	CELÉ	PLANETY
(včetně	okolního	známého	i	neznámého	vesmíru).
Tímto	vyzývám	veškeré	obyvatelstvo	planety,	aby	se	nám	přišla	poklonit	a	padnout	na
kolena.	Dále	s	okamžitou	platností	ruším	veškeré	nároky	kohokoliv	na	cokoliv	a
nařizuji	okamžitou	legalizaci	veškerých	drog.	
Jakýkoliv	odpor	je	marný.	

16.03.2005	v	15:10:35

všechno	je	čímdáltímvíc	úchylnější

svět	je	blázen	a	jen	já	sem	normální.	Stále	silnější	marihuana	a	uchýlnější	prezidenti
tomu	všemu	vládnou.	Takže	sem	z	toho	poněkud	vykolejený...	

16.03.2005	v	14:42:19

omluvte	se	standovi

za	to	co	jste	udělali	kdy	v	životě.	

15.03.2005	v	18:33:19

nejaktuálnější	novinka	dne

Londýnský	soud	dnes	poslal	za	mříže	na	mimořádný	dvojnásobný	trest	doživotí
kanibala	usvědčeného	ze	dvou	vražd.	Muže	dopadli	policisté	loni	v	únoru	právě	v
okamžiku,	kdy	si	na	pánvi	smažil	mozek	své	oběti.	
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15.03.2005	v	18:27:29

kdybych	byl	Michaelem	Jacksonem

taxe	jedu	opálit	na	Tahiti	a	pak	se	přestěhuju	do	čech	a	stanu	se	skautským	vedoucím.

15.03.2005	v	18:23:42

drobná	poznámka

fšimli	ste	si	jak	bylo	dneska	zkurveně	krásně?	

14.03.2005	v	20:01:26

Human	Area	Networks

Lidskej	internet,	fak	se	těším	až	se	někde	v	tramwaji	chytnu	nějakýho	hjumaníka	s
tím,	že	chci	hacknout	banku....	

14.03.2005	v	16:32:27

příručka	k	přežití

v	osadě	orlů.	

14.03.2005	v	15:19:04

nejlepší	nepřítel	člověka

je	pes.	Pak	jsou	to	dále	křesťani	a	skauti	(bohužel	se	obávám,	že	to	budou	ještě	větčí
prasáci	než	sem	já	sám).	Taky	děti	dokážou	bejt	pjekný	svině.	No	já	vlastně	dneska
nic	nevim.	Nic	nevim,	nic	nepovim	a	nikomu	nic	neřeknu.	Ha	ha	ha	ha	

14.03.2005	v	14:36:01

elektonický	bug	is	back

a	shrnul	bych	to	prozatim	asi	velice	jednoduše	a	stručně:	Pivo,	víno,	rum,	pálenka,
guláš,	tráva	a	sec	mazzec	massacer	....	

14.03.2005	v	09:53:49

jak	málo	může

stačit	ke	štěstí.....	naštěstí....	

11.03.2005	v	12:51:51

trip	to	morava

jojo	neska	jedu	za	nákej	čas	směr	morava	až	do	bojkovic	na	oslavu	narozenin.	Až	do
neděle.	No	těším	se	jaxviňa,	hlavně	pro	ten	důvod,	že	vypadnu	z	prahy,	i	když
představa,	že	budu	šest	hodin	sedět	ve	vlaku	mě	děsí......	ale	což...	nevadí...
jináče	je	fakt,	že	se	fčera	nějakej	haxour	pokoušel	asi	nabourat	do	serveru,	ale	podle
logu	to	vypadlo	na	slovníkovej	útok	na	ssh.	Zaznamenal	sem	v	logach	mrtě	různejch
odmítnutejch	uživatelskejch	jmen.	Akorát	ještě	pořád	nevim	co	se	přesně	stalo.......	

11.03.2005	v	12:46:06

tip	na	kultůru

jo,	tak	tohle	byste	měli	vidět.	

10.03.2005	v	20:55:48

hmmm	myslím,
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že	by	policisté	v	tej	vzdálenej	kolumbii	možná	neměli	až	tak	koksovat....	

10.03.2005	v	20:50:24

the	masakr

hc.	zaprvý	neska	nejel	skoro	celej	den	server,	nevim	proč,	ale	asi	trabl	v	serverhousu.
navíc	ho	museli	votočit,	protože	fakt	nevim	proč.	asi	se	jim	něco	nelíbilo.....	mezi	8-11
prostě	nemám	ani	bajt	v	logách.	by	mě	zajmalo	co	se	dělo.	snad	doufám,	že	ne
haxor....
no	ale	to	nejni	důležitý,	fčera	sem	měl	málem	kolaps	v	metru,	protože	sem	se
nečekaně	večer	lehce	sfouknul,	ale	bohudík	úplně	mega	vostrým	matrošem,	takže
moje	představa	jak	zvládnu	cestu	metrem	z	hájí	na	muzeum	se	mi	zcela	vymkla
zpodkontroly.	Zhruba	na	punkráci	sem	začal	mít	pocit,	že	je	něco	špatně,	že	prostě	ten
příval	myšlenek,	který	na	mě	posílali	spolu	cestující,	asi	nedokážu	zpracovat	a	že	ty
nahňácaný	lidi	prostě	psychicky	nezvládnu.	Což	mezi	vyšehradem	a	IP	pavlova,	tj.	v
nuseláku,	vyvrcholilo	apsolutním	vystříknutím	mého	kompletního	vědomí	skrze	krk	a
hlavu	ven	do	prostoru,	do	zcela	apsolutního	bezvědomí.	Netrvalo	asi	moc	dlouho,	ale
byl	to	kopanec	jak	kráva,	takže	sem	na	IPáku	vylez	a	v	domění,	že	cesta	tramkou
bude	v	pohodě	sem	vlez	do	jedenáctky,	ale	v	ní	sem	ujel	jen	jednu	zastávku,	než	se
opět	vědomí	snažilo	skrz	hlavu	prodrat	ven	do	volného	prostoru.	Šel	sem	pak	home
radši	pješky........	

10.03.2005	v	15:09:40

naše	starý	kamarády

nikdy	neházejte	do	smetí.	můžou	se	hodit....	

09.03.2005	v	15:02:06

nešní	spokojenost

musím	si	přiznati,	že	s	tím	rss	to	byl	fak	dobrej	nápad.	spousta	informačních	webu	má
podporu,	takže	hromadění	informací	ve	čtečce	mi	fak	přijde	rychlejší	a	přehlednější
než	pouštět	web	na	kterým	na	mě	vyblafne	spousta	zbytečnejch	oken,	reklam	a	kydů.
Jo	jo,	holt	mám	prostě	dobrej	pocit,	no.	No	jináče	sem	spokojenej	taky	páčto	sem
dostal	nějaký	prémie,	se	kterejma	sem	ani	nějak	moc	nepočítal,	takže	si	asi	koupíme
něco	do	domácnosti.	Minimálně	miksér	na	miksování	různejch	pochutin	jako	je	třeba
bramborová	kaše.	Takže	sem	neska	prostě	spokojenej	panáček.	

09.03.2005	v	13:56:34

vražedná	svačina

milé	děti,	dávejte	si	pozor	na	své	svačiny.	Mohlo	by	se	stát,	že	by	na	vás	vyskočila	z
vaší	školní	aktovky	s	úmyslem	vás	zabít.	

09.03.2005	v	11:46:39

suse

hmmm..	jal	sem	se	v	práci	místo	práce	apgrejdovat	svý	starý	suse8,	ale	faktem	je,	že
se	nějak	upragde	nedaří	tak	jak	bych	si	představoval	a	asi	se	na	to	vyseru,	než	se	mi	z
toho	posere	počítač.	kromě	toho	mám	uptime	153	dnů	a	byla	by	fak	škoda	qůli
nějakýmu	pojebanýmu	apgrejdu	restartovat	počítač.	Navíc	je	to	qůli	jedný	podělaný
knihovně,	která	prostě	v	kde3	není	a	je	až	v	kde31.	Vivat	linuks....	:-S	(ps:	máte
neska	výmečně	legálně	dovoleno	jebat	do	linuksu	-	pokud	vám	to	navíc	udělá	dobře,
tím	líp....)	

09.03.2005	v	11:17:32

ta	naše	písnička	vyjebaná

tomu	jebe,	tomu	jebe,	tomu	taky	jebe.	támhle	tomu	jebe,	tamtomu	taky.	A	tomuhle
jebe	fak	extra	pojebaně.	Je	to	taková	situace	pojebaná	vyjebaná.	Vyjebaná	je	i
ikebana	pojebaná.	Asi	to	bude	hlavně	tím,	že	je	taková	vyjebaná	doba.	Lidi	dost
vyjebávaj	a	chovaj	se	pěkně	pojebaně.	Dojebaná	zima,	už	aby	tady	bylo	pojebaný	jaro

http://www.novinky.cz/05/16/68.html
http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?r=zahranicni&c=A050309_135031_zahranicni_mad
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a	pak	pojebaný	létu.	Bude	aspoň	pojebaná	vedro,	takže	člověk	bude	moci	chodit	na
vyjebaný	zahrádky	a	pojebaně	sledovat	pojebanej	život	okolo	sebe.	

08.03.2005	v	20:33:16

RSS20

na	jedno	přání	jsem	přidal	testovací	podporu	RSS	2.0.	Takže	pokud	používáte	RSS
čtečky,	tak	zcela	s	klidem	bych	řek,	že	můžete....	mě	to	teda	aspoň	funguje	:-)	(čtečky
k	dispozici	třeba	zde)	

08.03.2005	v	13:18:09

HC

fakt	HC	:0)	

07.03.2005	v	15:48:42

zn.	koupím	i	levně

13:25	Přes	šest	desítek	dětí	objevila	v	neděli	nigerijská	policie	v	lodním	kontejneru	v
přístavním	městě	Lagosu.	Podle	mluvčího	policie	to	byly	zřejmě	děti	určené	k	prodeji.	

07.03.2005	v	14:46:06

a	hele	už	je	šestýho

měl	sem	teďka	pár	dnů	dépresi.	Nejen	z	omluvy	stáníkovy,	kterou	sem	nepřijal	ba
dokonce	jsem	křičel	"tak	už	toho	hajzla	někdo	konečně	oddělejte,	ať	si	ze	mě	nedělá
prdel,	mě	je	jedno	že	naši	vládci	myslí	na	zaopatření	svých	rodin,	ale	když	už	tak	ať
aspoň	z	grácií."
No	paxem	byl	mimo,	protože	sem	chtěl	bejt	mimo,	což	vyvrcholilo	tím,	že	jsem	byl
včera	venku	s	Terezkou	a	když	sem	viděl	všechny	ty	lidi,	taxem	si	uvědomil,	že	mimo
nejsem	já,	ale	nýbrž	ty	lidi	všici	vokolo.	Hlavně	šusťákový	důchodci,	ti	byli	mimo	extra
víc	než	obvykle.
A	protože	neska	napad	sních,	taxem	se	konečně	nasmál,	protože	mám	rád	přírodu.....
Ha	ha	ha	No	prostě	to	vemte	tak,	že	tenhle	tejden,	potažmo	hlavně	wejkend	byl	prostě
trochu	mimo...	no.	a	je	to	venku.	

06.03.2005	v	13:49:51

jo

a	navíc	sem	včera	pochopil,	proč	si	pár	lidí	dělalo	prdel,	že	můj	deníček	je	takovej
lehce	microsoftí.	No	fakt,	že	jo,	podíval	sem	se	na	web	MS	a	jistá	podobnost	tam	je...
já	přísáhám	bůh	nechtěl,	ale	zase	mě	to	nějak	netrápí	neb	žádné	poplatky	MS	za
podobný	vzhled	stejně	platit	nebudu....	ale	faktem	je,	že	sem	čuměl	jak	vyhoukanej
vejr....	

03.03.2005	v	17:50:55

jináče	sem	opět

lehce	pracoval	pro	blaho	své	i	zákazníku	a	myslim,	že	mistr	P.	se	kterým	nejčko	mám
co	do	činění	je	fakt	asi	případ.	No	na	to	jaxe	chlubí	svými	kontakty	v	tzv.	"vyšších
sférách",	tím	jak	rád	dává	úplatky	(což	je	asi	ve	vyšších	sférách	běžné),	jak	dává
najevo	svůj	vztah	k	mé	osobě,	mě	nějak	už	přestal	srát.	Sice	jsem	měl	párkrát
tendence	mu	napsat,	že	je	to	čůrák	a	debil	maximání,	ale	paxem	se	na	to	vysral	neb
by	to	nepřineslo	mým	kolegům	asi	to	nejlepší.	Jo,	kdyby	šlo	jen	a	pouze	o	moji
maličkost,	tak	by	me	to	bylo	jedno,	ale	to,	že	dělám	na	projektu	s	debilem	enormním,
ještě	neznamená,	že	já	budu	ten	kdo	bude	nervní.	Ano,	zachovávám	klid,	protože
pořád	ještě	zastávám	názor,	že	práce	na	domluveném	projektu	a	obchod	má	být	co
nejférovější.	A	proto	jsem	zachoval	svůj	přístup	nenechat	se	vytáčet	a	zůstat	v	klidu,
nelhat.	Faktem	fakt	je,	že	nevim	co	pan	P.	nasliboval	panu	Š.,	bojím	se	že	mu	lže	a	vše
líčí	v	jasných	růžových	barvách,	že	je	všechno	v	klidu,	že	všechno	bude	ok,	a	když
sem	mu	napsal,	že	mě	ještě	pan	Š.	nepožádal	o	vyjádření	mého	stanoviska,	tak
zareagoval	mr.	P.	jako	hysterickej	králík	a	napsal	"že	je	mi	do	toho	hovno,	že	on

http://81.95.102.85/denicek/xml-rss2.php
http://blogs.law.harvard.edu/tech/directory/5/aggregators
http://zpravy.idnes.cz/krimi.asp?r=krimi&c=A050307_113443_krimi_lja


nemusí	žádat	nikoho	o	vyjadření".	Takže	předpokládám,	že	Š.	nebyl	stoprocentně
obeznámen	se	situací.	Navíc	asi	má	P.	vůči	mě	nějakej	osobní	problém,	asi	ho	nejspíš
seru.	Přesně	nevim	proč,	třeba	mu	něco	připomínám......	Ale	faktem	je,	že	můj	přístup
vychází	a	díky	jasné	hlavě	a	promyšlené	současné	situaci	sem	ho	už	od	včerejška
párkrát	nachytal	na	švestkách....	Dobře	vrácená	smeč	přináší	nečekanou	radost....
sem	zjistil	:-)	

03.03.2005	v	17:28:21

stale	mocný

jsem	stále	mocný.	včera	sem	při	své	moci	musel	pracovat,	ale	naštěstí	mě	zachránila
paní	doktorka,	jaxem	fčera	zjistil.	ano,	vyřešil	jsem	problém,	proč	ze	mě	celej	den
bylo,	podle	ženy,	cejtit	"efko".	Velice	jednoduše,	přečetl	jsem	si	příbalový	leták	ke
svým	práškům:

Jméno	tablet:	Clarinase	repetabs	(7kusů)
Složení:	
Léčivé	látky:	Pseudoephedrini	sulfas	120	mg,	Loratadinum	5	mg	v	jedné	tabletě.
Pomocné	látky:	monohydrát	laktosy,	mikrokrystalická	celulosa,	sacharoza
Indikační	skupina:	Antihistaminikum,	dekongestivum,	otorinalaryngologikum
Charakteristika:	Clarinase	repetabs	obsahuje	kombinaci	dvou	účinných	látek	-
loratadinu	a	pseudoefedrinu.	Loratadin	je	nesedativní	antihistaminikum,	tlumící
alergické	a	jiné	projevy	rýmy,	způsobené	uvolňováním	histaminu	v	organizmu.
Pseudoefedrin	zmírňuje	překrvení	a	otok	nosní	sliznice	a	tím	odstraňuje	pocit
ucpaného	nosu.
Kontraindikace:	Přípravek	nesmí	užívat	nemocný	s	přecitlivělostí	na	některou	jeho
složku.	U	nemocných	se	zeleným	očním	zákalem,	s	obtížemi	s	močením	nebo	s
překážkou	v	močových	cestách,	s	cukrovkou,	vysokým	krevním	tlakem,	onemocněním
srdce	a	cév	a	se	zvýšenou	činností	štítné	žlázy	není	vhodné	přípravek	užívat.	Rovněž	u
těch	nemocných,	kteří	jsou	léčeni	inhibitory	MAO	v	posledních	čtrnácti	dnech.	Těhotné
a	kojící	ženy	a	nemocní	starší	60	let	mohou	přípravek	užívat	jen	tehdy,	jsou-li	zvlášť
závažné	důvody.
Varování:	Tableta	se	polyká	celá,	nedrtí	se,	neláme	se	ani	se	nekouše.

Ježíš	šmarjá,	a	mě	až	potomhle	došlo,	proč	mi	doktorka	říkala,	že	možná	nebudu	moct
usnout...	Splňuju	všechny	podmínky,	tak	nechápu	jetli	by	neměli	lepší	doktoři
předepisovat	třeba	rovnou	čistej	amfetamin.	Aspoň	by	šetřili	zdraví	pacientů,	protože
by	se	zbytečně	neládovali	dalšíma	přiměsema	a	rýma	by	je	na	čas	opustila	taktéž....	

03.03.2005	v	12:47:38

v	žádném	věku	není	pozdě

začít	s	čímkoliv,	kterak	dokazuje	tato	žena.	(thnx	to	jaxymko)	

01.03.2005	v	15:59:32

jo	hc,	neska	sem	neodolal

a	šel	k	doktorce	si	pro	nějaký	piluky	štěstí.	faktem	fak	je,	že	prohlásila,	že	s	tou	mojí
nákazou	nic	neudělá,	protože	je	to	problém	všeobecnej	a	jeden	musí	jen	a	pouze	ležet,
odpočívat	a	zcela	nic	nedělat.	což	mi	vyhovuje,	ale	žel	bohu	pořád	ruší	nějací	xixti	s
tím,	že	maj	problém.	fucktem	je	,že	problém	mám	taky	a	voni	mi	s	ním	nepomůžou.
maximálně	můžu	křičet.	jojo,	dneska	ráno	sem	křičel	jako	šílenec,	až	sem	se	sám	sebe
lek	a	pes	zalez	pod	stůl,	protože	se	taky	lek.	volal	totiž	xixt	z	brna	a	já	už	byl	na	cestě
pryč	k	doktorce	taxem	začal	volat	převelice	hlasitě	"kunda,	doprdele	kurwa	práce
spíčená	já	se	na	to	vyseru	doprdele	do	hajzlu	mrdka	maximální"	a	paxem	zved	telefon
a	říkám	"dobrý	den,	slyšim".	No	a	jaxem	promluvil,	tak	nevim	teda	jako	co	se	stalo,
ale	dostal	sem	ňákej	záchvat	smíxu,	jako	bych	byl	zhulenej,	ale	nebyl,	až	se	mě	borec
ptal	co	mě	tak	rozesmálo	,taxem	řek	"ježiš	promiňte,	jsem	na	cestě	k	doktorovi,	ale
nějak	pořád	někdo	volá,	tak	mě	to	rozesmálo	jaký	je	to	apsurdní",	no	a	že	ten	týpek,
kterej	zrovna	volal	je	jeden	z	málo	rozumnejch	na	brněnský	pobočce	toho
zmagořenýho	ústavu	-	tedy	nic	proti	brňákům,	sou	tam	i	dobrý	lidi,	ale	povětšinou	maj
zbytečně	vyhoněný	ego.	Prostě	a	jednoduše	,Brno	nikdy	nebude	hlavním	městem	a
pražšký	cájzli	nikdá	nebudou	pít	škopek	ze	špilasu,	protože	se	ten	spíčenej	škopek
prostě	pít	nedá.	Hownoght.	

http://lidovky.centrum.cz/zajimavosti/clanek.phtml?id=334132


jo	a	taky	chci	dodat,	že	už	nejsem	nasranej,	protože	sem	byl	u	doktory,	kterou	mi
doporučil	týpek	z	práce,	ňáká	soukromá,	sice	si	mě	prohlížela	jako	jestli	náhodou
nechci	třeba	jen	napsat	neschopenku	a	nebo	nedejbože	nějaký	kapky	s	efedrinem,	a
hlavně	tam	nebyli	žádný	důchodci.	Původně	sem	chtěl	jít	na	polikliniku,	ale	sem	rád,
že	sem	to	zavrhnul......

01.03.2005	v	15:36:32


