
Ještě	než	zmizim....

tak	jen	takový	zamyšlení	nad	potencionálním	terroristickým	útokem.	Metro	reší,	že
vyházelo	všechny	odpadkový	koše,	aby	se	do	nich	nedala	dát	žádná	bomba.	Ale
faktem	je,	že	sem	včera	s	Oldíkem	koukal	z	Vyšehradu	do	Nuslí	a	přemejšleli	sme	co
by	se	dalo,	kdybysme	byli	terroristi.	Úplně	náhodou	mi	secvaklo,	že	přímo	pod	jedním
pílířem	je	benzínová	pumpa,	takže	přijet	s	menším	náklaďákem	naplněnýho
výbušninama,	tak	by	výbuch	byl	podpořen	rychlým	hořením	benzínu,	jenž	by	se	navíc
rozstřík	určitě	na	všechny	baráky	kolem	a	způsobil	byl	požár	gigantickejch	rozměrů,	do
něhož	by	se	pomalu	hroutil	nuselskej	most.	jehož	váha	by	pomalu,	ale	jistě	bortila
narušený	pilíř	mostu.	Mazec.	A	ještě	to	natáčet	pjekně	z	vyšehradu	kamerou	a	pak
záběry	exkluzivně	prodat.	Ještě	věčí	mazec....	Ha	Ha	Ha	

30.07.2004	v	14:05:09

czechtek

HA	HA	HA!	NO	COMMENT!	THE	CALBA!	:))	

30.07.2004	v	11:25:13

(c)

Kam(c)(tm)(r)	to(c)(tm)(r)	ten(c)(tm)(r)	spíčenej(c)(tm)(r)	svět(c)(tm)(r)	spěje(c)
(tm)?(c)(tm)(r)	Nerozumím(c)(tm)(r)	tomu(c)(tm)(r)	občas(c)(tm)(r),(c)(tm)(r)
protože(c)(tm)(r)	je(c)(tm)	to(c)(tm)(r)	fšechno(c)(tm)(r)	nějak(c)(tm)(r)	už(c)(tm)
(r)	moc(c)(tm)(r)	překombinovaný(c)(tm)(r).(c)(tm)(r)	

29.07.2004	v	17:34:31

Jedli	pili	hodovali

a	paxi	udělali	wokurkovou	sezónu.	
Hmmm..	já	mám	taky	vokurkovou	sezónu,	včera	sem	přeinstaloval	windoze,	páčto	už
mě	fakt	sralo,	že	nejdou	apdejtnout,	taxem	je	prostě	sprostě	přelil.	Sice	mi	zkurvili
LILO,	takže	sem	pak	většinu	času	řešil,	co	a	jak	zachránit,	což	se	povedlo	takže	ok.	
Jináč	co?	Mám	něco	komentovat?	Piojonýrský	vedoucí	se	někde	v	hodoníně	nebo	kde
vožrali	a	porvali	do	krve,	takže	děti	jsou	v	péči	psychologů,	páčto	maj	trauma	na	celej
život.	No	jestli	by	spíš	u	psychiatra	neměli	zkončit	rodiče,	protože	je	to	dneska
nezodpovědnost	poslat	dítě	na	tábor..	samej	alkoholik,	feťák	a	pedofil.	Kromě	toho
jsem	někde	čet,	že	prý	mladí	skauti	se	vždy	večer	postaví	do	kolečka,	vytáhnou	svý
nástroje	a	skupinově	si	je	jaxi	slušně	řečeno	dráždí	až	do	úplného	konce.	Skautům
nevěřit.	

Kromě	toho	navíc	vzniká	okolo	Czechteku	dobrej	chaos,	protože	dezinformační
kampaň	nabírá	grády.	Myslím,	že	snaha	omezit	přístup	zvědavců,	jako	třeba	sem	třeba
já,	je	zbytečná,	neb	prostě	to	má	za	důsledek	jen	větší	rozšíření	informací	a	tudížto	i
větší	počet	návštěvníků.	A	myslím,	že	to	je	v	duchu	cílem	všech	organizátorů.	
Počasí	už	se	opět	mění	k	lepšímu	a	o	víkendu	by	mělo	být	teplo,	až	28	stupňů.	Právu
to	ve	středu	potvrdil	Vladimír	Seifert	z	Českého	hydrometeorologického	ústavu.	"Zda
to	bude	na	koupání	není	tak	jisté,	ale	ti	kteří	nemusí	mít	teplotu	přes	třicet	stupňů,	do
vody	určitě	vlezou,"	řekl	Seifert.	Takže	zase	preventivní	kecy,	kdyby	bylo	hnusně	a	jim
ta	předpověd	nevyšla.	Já	bych	meteorologům	normálně	zkroutil	nohy	do	paragrafu,
vždyť	šíření	poplašných	správ	je	trestné	dle	zákona	a	paragrafů.	
Amíkům	se	to	v	iráku	pořádně	rozesralo,	protože	"teroristi"	už	popravujou	i
preventivně	a	navíc	i	muslimy.	Takže	kdo	je	větší	terrorista?	Bush,	Zárkaví	a	nebo
kdejakej	debil	s	iq	těchto	dvou	pánů.	Nebudu	to	dále	komentovat,	ale	je	na	čase,	aby
v	americe	konečně	šel	zase	k	moci	někdo	jinej.	Bush	is	zero.	
Jináč	se	pověsila	nějaká	holčina,	nějakej	muž	skočil	pod	vlak,	takže	to	muselo	bejt
pjekně	hnusný	a	nechtel	bych	bejt	u	toho.	"Deset	podnapilých	řidičů	autobusů	v
jednom	dni,	to	je	opravdu	hodně,"	tak	komentovala	nějaká	monocejní	mluvčí	jakousi
kontrolní	akci	na	silnicích.	A	ve	finále	si	hotovým	peklem	musela	v	noci	z	neděle	na
pondělí	projít	osmasedmdesátiletá	pacientka	interního	oddělení	Oblastní	nemocnice	v
Příbrami.	O	třicet	let	mladší	žena	z	Dobříše,	která	s	ní	sdílela	nemocniční	pokoj,	jí	totiž
zapalovačem	způsobila	zranění	na	téměř	dvaceti	procentech	tělesného	povrchu.	fak
nevim	jak	to	dokázala.	takže	otázka	zní	kam	to	ten	svět	spěje?

29.07.2004	v	11:43:42



trochu	cynismu	na	přebujelé	novináře

13:09	Miliony	lidí	v	Bangladéši	nemají	přístup	k	potravinám	a	pitné	vodě	kvůli
katastrofálním	záplavám,	které	zasáhly	dvě	třetiny	země.	Záchranářské	týmy	se
zoufale	snaží	dostat	k	lidem,	které	voda	odřízla	od	světa.	Obětí	je	více	než	400.
(novinky.cz)	
Je	léto	a	okurková	sezóna.	Naše	novináře	naštěstí	natolik	zaujala	naše	vláda	v	prdeli,
že	je	sice	zaujme	povodeň	v	bangladéši	nebo	čektek.	Ale	faktem	je,	že	ta	výše
zmíněná	mesydž	mi	přijde	poněkud	přefouklá,	z	milijónu	lidi,	co	to	je	400obětí?
vzhledem	k	tomu,	že	u	nás	udajně	podle	statistik	zemře	dobrovolně	na	kolejí	kolem
třiceti	lidí,	tak	je	to	skoro	nic.	co	to	je,	štyrista	lidí	je	pár	spadlejch	letadel,	je	to	o	dost
málo	míň	než	ve	světovým	obchodním	centru,	ale	žádná	válka	se	qůli	nim	nevede?	Tak
co	to	je?	Mě	je	to	úplně	ukradený....	

28.07.2004	v	13:24:36

Oblíbená	zbraň

ODBC	drivery	pro	Oracle	jsou	velmi	oblíbená	zbraň	terroristů,	takže	až	je	budete
tahat,	tak	nepřiznávejte	vodkaď	ste.	(thnx	to	BAF	potažmo	Táno)	

28.07.2004	v	13:10:06

Ha	ha	ha

ahahah....	pofidérní	současný	příspěvek	se	bude	věnovat	tomu,	že	jsem	zcela	úplně
znavem	náročným,	ale	krásným	vysráním	se	a	teďkonc	je	pomalu	čas	jíti	na	oběd.....	

28.07.2004	v	11:46:07

Vzhledem	k	tomu

že	nemám	moc	náladu,	dám	k	dispozici	jednu	suchou	hlášku	a	pár	čísel.	
Včera	v	metru	sem	slyšel	z	ohlašovacích	reproduktorů	toto	a	velice	mě	to	rozesmálo.
Teď	už	sice	ne,	ale	je	to	dobrá	hláška:	Nalezený	černý	pudl	se	nachází	ve	stanici
Kobylisy	u	dozorčího	stanice.	
No	a	cca	po	sto	dnech	antiviru	a	antispamu	na	serveru	mám	tyto	čísla	ohledně
zachycených	fajlů:	5269	spamů	souhrně	o	velikosti	10111879bajtů.	No	a	545	virů	o
celkové	kapacitě	19349115bajtů.	Basta	ala	hasta...	

27.07.2004	v	15:31:00

No	mazec

Kočka	usnula	na	igelitovym	pytliku.	Takže	z	toho	nebude	nic,	ale	aspoň	něco	pro
pobaveni.	Přišla	mi	mesydž	(thhx	to	bukowski),	ktera	byťže	je	zaručeně
nedůvěryhodná,	mě	aspoň	rozesmála	svojí	velkolepostí....	

:he...sem	se	zrovna	vratila	...od	jednoho	typa,kde	se	mu	na	statku	vcera	usidlili	z
Holandu	a	privezli	sebou	80kw	sound	system.....videla	sem	z	atim	jenom	agregat,	ale
stacilo	mi	to	:to	bude	pekny	volume	doprava	na	čktk	:full	on	je	firma,	ale	kazdopadne
to	patri	jednomu	capkovi,	kterej	to	pujcucje	a	dela	akce...	holandani	ho	budou	mit	k
dispozici	na	cztk...	
:E_D:	psal	to	tu	fetbos	nekde	niz.....ze	chtej	holandani	100m	na	zed...tak	asi	t	ak	)	

Prej	to	bylo	někde	na	nyxu	nedo	tak	ňak.	Ale	to	je	fuck,	i	kdyby	nic,	ale	aspoň	80tisic
lidi,	to	by	byla	maséřina...	ha	ha	ha	ha

26.07.2004	v	17:22:39

První	pondělní	úkon

je	vysrání	se	výkon.	

26.07.2004	v	09:43:51

Tedy	má	xuť	něco	přidávat	do	deníčku

Je	dneska	na	0.	Na	nule,	rozumějte.	Vedro	jaxvině.	Největší	událostí	bylo,	když	sem
dneska	s	jedním	týpkem	řešil	sebevrahy	na	kolejích	a	v	bytech.	No	že	prej	takovej

http://otn.oracle.com/software/htdocs/distlic.html?/software/tech/windows/odbc/htdocs/utilsoft.html


viselec	v	paneláku	po	půl	roce	docela	hustě	smrdí.....	

Tak	a	teďka	si	myslíte,	že	jsem	vas	xixty	nalákal	na	nějakej	vopravdu	hustej	zápíček.
Jenže	to	já	nevim,	jestli	bude	hustej,	ale	faktem	je,	že	sem	třeba	dozvěděl,	že	když
mašinfíra	přejede	lokomotivou	člověka,	že	musí	zastavit	a	jít	se	podívat,	jestli
dotyčnému	tělu	je	ještě	pomoci.	Obvykle,	dyž	je	tělo	bez	hlavy,	tak	už	se	nedá	nic
dělat,	a	jakékoliv	dýchání	z	úst	do	úst	se	povětšinou	míjí	účinkem.	
Takže	kdo	ví,	jestli	jednou	meducína	nevystoupá	na	takovou	úroveň,	že	výměna
mozků	mezi	jednotlivými	těly,	bude	jen	lehký	zdravotní	zákrok	placený	všeobecnou
zdravotní	poišťovnou.	To	by	byla	prdel,	prostě	si	nechat	na	půl	roku	vyndat	mozek	a
přendat	ho	třeba	do	těla	vopice.	Hu	hu	hu	hu	banánek	hu	hu	hu	hu...	Hmmm...	ale
radší	ne,	neb	bych	si	připadal	jak	FF	(Fotbalový	Fanoušek).	Ha	to	by	bylo	taky	hustý
menovat	se	František	Fotbálek.	Ha	ha	ha	
Nebo	mít	třeba	přímení	Důchodce.	V	případě	zvolání	"Spíčenej	Důxodce"	neví	jestli	von
a	nebo	důchodci	všeobecně.	Teďka	přes	léto	zůstali	v	Pze	bych	řekl	jen	ti	chudší
důxodci	co	nemaj	žádnou	chatu	a	tudíž	nemůžou	přes	léto	nikam	vyjet.	Hnedle	se	to
pozná	na	qalitě	spolucestujících	v	emhádé.	Nerad	teďka	někde	a	někam	jezdim,
protože	to	je	o	psychickou	újmu	na	duši,	což	není	v	tomto	pořasí	úplně	to	nejlepší.
Navíc	sem	byl	fčera	hrát	kulečník,	kde	jsem	si	skutečně	dokázal,	že	hrát	ho	potřetí
nemá	vliv	na	jakejkoliv	pokus	trefit	se	díry,	kdežto	takovej	ping-pong	to	je	jiná..
REQUEST	PING	....	ECHO	PONG.	
ha	ha	ha

23.07.2004	v	16:33:30

Nudnej	a	krátkejčlánek

byl	ten	předchozí.	a	myslíte,	že	nejčko	bude	ňáká	změna?	

to	ani	já	sám	nevím.	ha	ha	ha	
hentu	uvidíme.	a	zatim	nic	nevidim.	dnešní	den	byla	nuda.	to	je	nejpodstatnější
zážitek	z	dnešního	dne.	což	sem	si	zrovna	vzpomněl,	že	sem	někde	čet,	že	nějakej
vlčák	či	ovčák	ukous	nějakýmu	dítěti	kus	vobličeje.	no	překvapuje	mně,	že	nikdo
nevolá	po	zákazu	těchto	zvířat.	no	nic,	mě	je	to	fuk.	
Neuvěřitelný,	lidi	sou	ještě	v	práci....

22.07.2004	v	17:47:05

Je	vedri	jaxviňa

Ale	takový	to	pocitvý	dusný	hnusný	vedro,	kdy	by	se	mělo	rozpršet	ale	furt	nic....	
A	taxe	potím....	

Jako	zvíře.	Chvílema	však	prší.	Pár	velkejch	kapek	co	zanechávaj	tečky	na	asfaltu	a
rychle	se	odpařují....

22.07.2004	v	17:21:19

No	přátelé

Padouche	se	napích	hlavou	na	nějakou	tyč	a	křičel	"mě	nezabiješ".	tak	mu	vandal
chytnul	hlavou	a	udělal	s	ní	kroutivej	pohyb,	aby	si	to	borec	ještě	jednou	a	pořádně
přerovnal	v	hlavě.	

21.07.2004	v	23:58:12

Žán	kokot	Vandal	o5	zasahuje

V	týfce,	ale	to	nejní	podstatný.	Dnešním	nejvýraznějším	zážitkem	byla	cesta	vlakem
dom	za	rodičma.	Kousek	od	chvaletic	nabralö	ECéčko	ve	směru	na	Prahu	cyklistu	na
přejezdu	a	udělalo	z	něj	tenkou	červenou	linii	dlouhou	asi	sto	metrů.	Způsobená
zranění	nebyla	slučitelná	s	životem.	
Takže	na	inkriminovaném	přejezdu	byli	policajti,	hasiči	a	jiný	týpci.	Navíc	pak	v
řečanech	přistoupili	nějaký	týpci	asi	ze	stavby	a	říkali,	že	prej	měl	zutý	boty,	takže	asi
bude	něco	na	tom,	že	když	někdo	zařve	při	ňáký	tragedii	tak	je	mrtvej	bez	bot,	kerý	se
mu	svlíknou.	Ale	to	můžou	potvrdit	jiný	lidi....	

Tak	jo.	Jinak	dneska	těžkej	megavegáč.	Těžký	Los	Alamos,	jadernej	klídek	a	žádnej
stress.	No	a	taxem	pobyl	doma,	pokec	a	hurá	nach	praag.	Na	nádru	sem	si	dal
cestovního	špeka	a	že	byl	moc	dobrej.	Totálně	vylidněný	nádraží,	pohyb	osob
minimální,	takřka	nulovej,	kromě	paní	která	zalejvala	kytky	a	divně	po	mě	koukala,
dyž	sem	si	na	lavičce	balil.	Ale	to	byla	její	stíha,	ne	moje.	A	taxem	si	dával	nádraží	do



doby	než	přijel	vlak.	Kterýžto	byl	sice	docela	narvanej,	ale	ne	tak,	abych	nenašel
volnej	kupáč.	Boty	dolů,	nožky	na	sedadlo	a	pohodička.	Na	novejch	kolejnicích	si	to
docela	užijete.	Žádný	klapání	kol	na	spojích	jako	za	starejch	časů,	ale	nýbrž	jen	rychlé
tiché	tření	oceli	o	ocel.	Kolo	a	kolejnice.	Sem	tam	krátkej	hvizd,	když	sme	projíždděli
stanicí	a	jinak	ticho.	Průvodčí	byl	ňákej	naspýdovanej	nebo	z	něj	prostě	čišelo	nadšení
z	práce,	já	fakt	nevim,	nebo	sem	měl	rozhozený	vnímaní	času,	ale	prostě	přišel	a	zase
hnedka	zmizel.	pak	jsem	ho	již	nikdy	neviděl....	
Velkej	průser	taky	je,	když	máte	v	dosahu	rukou	tři	zapalovače,	ale	všechny	prázdný,
takže	musíte	vstát,	sundat	si	sluchátka,	udělal	půl	krok	ke	stolu,	sebrat	štvrtej	a	zase
si	nasadit	sluchátka	a	sednout	si.	No	mazec.	Ještě,	že	mi	to	nevadí.	Ha	ha	ha..	Helejte
je	to	stejně	síla,	poslouchám	http://www.philosomatika.com/	(hmm..	musíte	si	to	si
překopírovat,	protože	se	mi	sem	nechce	dávat	href	tagy,	na	to	sem	teďka	línej	a	raši	to
vokecám),	a	musím	říct,	že	dycky	kolem	půlnoci	hrajou	moc	dobře.	Jedinej	problém	je,
že	vysílaj	v	160kbps	a	44khz	takže	to	chce	lehce	uspokojivou	lajnu.	Ale	jo,	prostě
takový	menší	šumivý	psycha,	taxem	tomu	nějak	přišel	na	xuť.	No	faktem	je,	že	nejčko
už	je	složitý	vo	něčem	psát,	ale	jo	de	to.	Ani	nebyla	řeč	vo	hovně,	zejtra	bude	hustý,
dneska	sem	měl	nečekaně	gullášovej	den.	

Trochu	fádní,	že?	Někdy	dokáže	bejtživot	tak	stereotypní,	až	je	to	hrůza.	Stereopyp	je
prototyp	nudy.	A	z	nudy	člověk	blbne,	protože	vymejšlí	píčoviny.	To	je	snad	jasný,	jak
fucka.	Kterak	z	tej	nudy	vyskočit,	dyž	hloubáte	na	krávovinama.	Křejít	k	jiné,	méně
psychoidní	krávovině.	Třeba	prroč	ty	vlaky	nejsou	čistší.	Jenže	paxe	stejně	na	konci
zase	naserete,	protože	si	mylsíte,	že	víte	v	čem	je	problém,	a	ten	se	dá	změnit	jen
velice	těžko.	Čajnááááá.	
Vietnamci.	Jsou	všude,	jsou	naprosto	všude,	i	na	tom	českém	zapadlém	venkově,	a	o
moravě	nemluvě.	je	to	invaze,	která	nás	jednou	pohltí.	nelze	je	nazvat	virem,	ale	spíše
nekontrolovatelně	se	množící	procesy,	mnohdy	zombifikující.	A	zatim	to	nikdo	neřeší.
No	a	teďka	aby	to	někdo	špatně	pochopil	a	vysoudil	z	toho	rasistický	úvahy.	Ale	vono
houbelec,	já	se	spíše	bojim	toho,	že	je	to	částečně	evoluční	záležitost	a	přirozená	věc,
neb	bílá	rása	vskutku	není	moc	vydařená,	že?	A	jednou	zanikne	nebo	zůstane	někde	v
rezervaci	malá	skupinka	posledních	z	posledních.	Mě	to	nijak	nesere,	protože	já	se
toho	už	nedožiju,	takže	nechť	se	děje	vůle	Boží.	(tj.	Má)	
Svítí	mi	občas	zeleně	klávesnice.	A	neměla	by,	nemá	totiž	žádný	světýlka......

21.07.2004	v	23:50:28

Ouřadové	a	vrátní	spíčení

teďka	sem	volal	na	jednu	pobočku.	zved	to	jako	obvykle	vrátnej	a	začal	prudit,	že	už
je	po	pracovní	době.	tak	říkám	"jak	po	pracovní	době?	dyk	je	14:25".	A	von	na	to	"že
už	sou	všichni	pryč".	Tak	říkám,	že	volám	z	generálního	a	že	sháním	tuhle	pani	qůli
tomu,	že	se	nemůže	přihlásit	do	počítače.	A	hnedle	bylo	po	problému	s	pracovní
dobou.	Sou	to	šmejdi	ti	vrátní	nedůležití.....	

21.07.2004	v	14:50:07

UP

#!/bin/bash	
for	i	in	*	
do	
mv	$i	`echo	$i	|	tr	"[a-z]"	"[A-Z]"`	
done	

20.07.2004	v	18:21:41

No	zdá	se,	že	ÚXYLÁK

vůbec	nikoho	nezaujal.	nebo	málo	lidí,	ale	to	spíš	bude	tou	sladkou	představou	reality.
jsem	sladkej,	úžasnej,	obdivuhodnej,	prostě	jesus	king,	ale	štír....	

...	ha	ha	ha	a	nebo	podle	nálady	střelec.	Pokud	na	to	někdo	věří	víc	než	já,	taxi	může
uděla	nějakej	ten	úžasnej	úsudek	o	mé	VELIKOSTI.	Neunavným	studiem	sebe	sama
zjišťuju,	že	to	není	tak	sladký	jaxe	zdá,	ale	neb	může	býti	i	psychedeličtěji.	Mňau
mňau	mňau	křičela	kočička,	když	jí	svlékali	z	kůže,	aby	jí	nebylo	horko.	Všichni	okolo
měli	pocit,	že	protestuje,	ale	nebyli	si	tím	jisti,	když	ji	nerozuměli	a	tak	stahovali	a
stahovali,	pěkně	od	zadních	nožiček,	přes	tělíčko	až	po	hlavičku.	A	ta	nebohá	kočička
pořád	mňau	mňau	mňau.	
Nebo	ta	kravička,	co	ji	odundávali	zadní	pořád	bů	bů	bů,	a	proč,	když	tři	nožičky	ji	v
pohodě	stačí.	

http://www.philosomatika.com/


A	vůbec,	dneska	sem	se	cítil	dotčen.	Na	nových	bilboardech	ve	městě	jsou	vyfocený
rozkopaný	krávy	z	cow	parade	a	hláška	"že	toto	je	vandalismus	a	že	tím	trpěj	debilní
děti".	No	urazilo	mě	to,	protože	já	jsem	hodnej	týpek,	žádnej	vandal	a	natož	prznitel
debilních	dětí.	
Taky	sem	dneska	jel	tramwají.	Letní	jedenáctkou,	z	jiřáku	na	synkáč.	Pjekně	za
poledního	sluníčka	jenž	svými	ocelovými	šipkami	bušilo	do	plechu	tramwaje.	Hic.
Nanic.	Lidem	dává	to	vedro	zabrat,	hustý	to	je	v	metru,	kde	můžete	extracejtit
ledasco.	Lidi	sou	napjatý,	a	já	se	snažím	udržet	v	klidu	neb	vím,	že	lidi	nervní	sou
nesví	v	blízkosti	někoho	kdo	se	cejtí	líp	a	dává	to	řádně	najevo.	Hra.	Aby	nebyla	nuda
a	lidi	zapomněli	na	svůj	smrad.	A	taky	mám	na	háku	řidiče,	zvláště	ty	v
neklimatizovaných	vozech.	Na	nich	se	to	vedro	taky	dobře	podepisuje.	Dvakrát	mě
málem	na	křižovatce	sejmuli,	byťže	sem	šel	na	zelenou.	A	trouběj,	skoro	jako	nějaký
trubky	jeleni.	Podle	hvizdu,	poznáš	pizdu.	Hownoght.

20.07.2004	v	18:19:53

Konečně	hotovo

A	nejčko	se	můžu	věmnovati	svým	osobním	detailům.	jako	třeba	ten	joint	blbě	hoří....	

Ale	co	je	blbost,	co	se	rozumí	pod	tím,	kdo	je	blbej	a	kdo	ne?	Co	záleží	na	jednom
pohledu,	když	tu	máme	milón	možných	jiných.	Jsme	tvůrci	a	tvůrcům	někdy	na	rukách
a	nohách	vystupujou	žíly	napětím	z	usilovné	práce.	Je	to	klika	dyž	to	de.	Nejčko	tvořím
a	jsem	šťastný.	Jsem	spolutvůrce	reality,	podílím	se	na	jedné	podvratné	buňce,	s	cílem
nasadit	virus	do	systému	a	zničit	ho!	No	to	by	byl	mazec,	kdyby	najednou	ze	dne	na
den,	vymizely	delvity,	hypernovy	a	jiný	ty	chrámy	konzumu.	To	by	nastal	chaos,	a	to
takovej,	že	i	naši	kritici	by	nevěděli	jak	kritizovat,	protože	by	byli	v	prdeli	a	nedokázali
by	si	nic	ulovit.	
Ale	to	jen	tak	bokem.	Protože	mysl	utíká	k	jiným	digitálním	světům,	světlým	zítřkům	a
k	průzračným	mořím	z	bajtů.	Mega,	giga,	tera	bajtů.	Postavíme	nový	svět	Terra	Byte.	
Blbý	představit,	nejčko	sem	to	už	chtěl	vzdát	a	jít	spát,	ale	vpravdě	náhodou	jsem	si
všiml,	že	v	popelníku	je	nedokouřený	joint.	Je	chudák	studený,	zkusím	mu	dát	první
pomoc	a	trochu	ho	zahřát.	
Je	to	dobrý,	dodáním	tepla	z	externího	dyvajsu	byl	proces	oxidace	znovu	zažehnut.
Volejte	hurá!	
Ježíši	na	kříži,	
bolí	tě	v	kříži.	
Moc	se	nehýbej,	
nekřič	a	nedýchej.	
Jednou	budeš	spasen,	
ale	to	bude	časem.	
Jidáš	s	tebou	vypek,	
dej	si	radši	špek.	
bude	to	tak	lepší,	
budoucnost	tě	nepotěší.	

Myšlenka	dne

19.07.2004	v	23:54:29

Konečně

Nabod	sem	se	na	konečník	a	posadil	se	k	tomuhle	výtvoru,	kterej	fakt	nestíhám,
někdy.	jako	třeba	dneska.	první	den	v	práci	a	tolik	sem	toho	chtěl	sděli	světu,	mým
národům....	

Za	prvé	drazí	kreténi,	zapálím	si	brk,	neb	řešil	jsem	poslední	tři	hodiny	strašný
zhovadilosti,	ale	neb	muselo	to	být.	SMOKE	IT.	
Joint	hoří	a	to	je	základ	úspěchu.	Tož	tedy	musímkonečně	říci,	že	byl	jsem	se	s	drahou
Ivčou	a	Térezkou	koupati	na	Hostivařské	přehradě.	Ano	a	to	v	neděli.	Což	bylo	hodně
hustý	neb	doufal	jsem,	že	lidé	pražští	(lidově	pražáci)	budou	na	chatách,	chalupách,	či
úplně	někde	jinde	zalezlí.	Jenže	ouha.	Vyrazili	sme	kolem	jedenáctý,	abysme	tam	byli
co	nejdříc,	neb	přestože	tato	přehrada	je	v	praze,	cesta	k	ní	trvá	relativně	zasraně
dlouho.	Térezka,	stejně	jako,	statečně	odolávala	vedru	a	všici	sme	se	těšili	na	úžasnou
čistou,	prohřátou	vodičku,	kde	viděti	je	minimálně	dva	metry	do	hloubky	včetně
rybiček	a	utonulý	potápěčů.	Ale	jaké	bylo	naše	překvapení,	když	zjistili	sme,	že	na
březích	povalují	se	lidé	a	několik,	dle	mého	názoru	zcestných,	rybářů	mělo	nahozeno
ve	vodě.	Začali	sme	hledat	místo.	
Nyní	jen	taková	drobná	odbočka	trošku	stranou.	Nejčko	sem	si	konečně	uvědomil,	co
je	špatně.	Měl	jsem	nasazená	sluchátka,	ale	nic	v	nich	nehrálo.	A	to	pjekně	dlouho.
KURWÁÁÁÁ.	To	nic,	to	chce	klid.	Jsi	ještě	přeci	po	dovolené	takový	vyklidněný,	taxe
nerozčiluj	qůli	kdejaký	krávině,	ty	vole.	Ale	teďka	je	to	úplně	ok?	ne?	No	jo,	mám
rytmu,	kterej	sem	potřeboval.	Takže	sme	šli	podél	břehu	a	hledali	místo.	Tohle	je	moc



blízko	chodníku,	tady	je	to	ňáký	divný,	tady	to	vypadá,	že	sem	choděj	srát	rybáři,	sou
tu	ňáký	papíry.	Pomalu	se	začínala	blížit	plíživá	deziluze.	Plíživá	deziluze	je	deziluze,
která	se	plíží.	Nejvíte,	netušíte,	máte	jen	divnej	pocit,	že	se	něco.	No	nakonec	tedy
drahá	Ivča	rozhodla,	že	tady	jako	zůstanem.	No	prostě	sme	skončili	tam,	kde	sme
seděli	cirka	před	měsícem.	Rozhodla	dobře	to	jako	jo,	když	se	odmyslely	střechy
paneláků	vyčnívající	na	obzoru	za	stromy,	bylo	to	skutečně	skoro	jako	u	rybníka.
Terezka	okamžitě	zaujala	pozici	"tady	je	to	naše	(resp.	moje)	a	udělám	cokoliv,	aby
sem	nikdo	nevlezl",	což	se	ve	vzdálené	budoucnosti	ukázalo	jako	dosti	prozíravé,	byťže
Terezka	často	zůstala,	díky	svému	hlasitému	vysvětlovaní	teritoriálních	pravidel,
nepochopena	a	myslím,	že	ji	někteří	hledači	místa	považovali	za	velmi	nepříjemnou	a
jim	nepřátelskou,	což	možná	měli	asi	pravdu	mě	teďka	napadá,	protože	terezce	když
se	někdo	nelíbí,	tak	to	prostě	dá	najevo	a	faktem	je,	že	na	lidi	v	pohodě	a	huliče
prostě	neštěká.	No,	ale	to	bylo	tak	bokem.	Takže	po	obsazení	prostoru	a	rozvěšení
ošacení	po	okolních	větvích,	převlečení,	vytažení	čtiva,	cigaret	a	láhve	s	vodou,	došlo	i
k	otestování	vody.	Pravda	je,	že	do	této	podivné	kapaliny	jsem	se	odvážil	jako	poslední
z	celý	smečky,	neb	terezka	prostě	vodu	může	a	když	je	poblíž	něco	do	čeho	se	dá
skočit	(a	klidně	to	může	být	i	kaluž	plná	jemného	bahna	hluboká	půl	metru,	čehož
jsem	byl	svědkem	o	dovolené	v	bílejch	karpatech)	tak	do	toho	prostě	skočí.	Zvířátka
jsou	fajn	dyž	sou	těžce	v	pohodě.	Pak	se	odvážila	a	po	dlouhém	namlouvání	a
přemlouvání	jsem	do	této	tekutiny	vstoupil	i	já.	Voda	byla	teplá,	místy	studená,
protože	v	přehradě	pravděpodobně	proudí	nějaké	spodní	proudy,	ale	celkem	fajn.
Házeli	jsme	po	sobě	frýsbíčkem,	terezka	měla	každou	chvíli	"térezka	klacíček",	takže
sport	jaxvině.	
Protože	zvláště	házení	klacíčku	malému	pejskovi	to	unaví	a	taxme	vytáhli	krabice	s
jídlem	a	vytáhli	tousty.	To	víte,	člověku	u	vody	vyhládne,	pak	nějakej	ten	relax,	a
hlavně	jisté	napětí	ze	stále	přícházejících	lidí	si	vynutilo	šáhnout	pro	záchranné
prostředky,	neb	přeci	musíme	udělat	všechno	proto,	aby	se	den	zbytečně	nezkazil,	a
ubalila	se	marihuanová	cigareta.	No	znáte	to,	rodinka	na	výletě,	drogy	jako	ne,
maximálně	to	pivko	a	cigárko,	no	dobře	občas	ten	joint,	ale	jen	ve	výjmečných
případech,	znáte	to,	co	bych	vysvětloval.	Faktem	je,	že	po	vykouření	takovéto	cigarety
značně	vzroste	spokojenost	a	obvykle	vymizí	jakékoliv	přepjetí	z	různých	stresů.	To	je
náběh.	Do	mozku	se	uvolňuje	serotonin	a	jiné	podobné	úžasné	sloučeniny,	takže	voda
se	rozzářila.	Nastaly	klasické	zkouřencovi	stavy.	Ha	ha	ha.	Lidi	vokolo	ha	ha	ha....	
Nepopiratelným	faktem	však	bylo,	že	množství	lidí	přitomných	na	tom	malém	kousku
volného	místa	vzrůstalo,	geometrickou	řadou.	Terezka	občas	nestíhala	a	finty	jako,	že
klacíček	se	házel	na	jednom	širokém	místě	tak,	aby	terezke	musela	vylejzat,	tudíž
pravidelně	oklepávat	a	že	je	schopná	na	jeden	náklep	zalejt	minimálně	tři	metry
čtvereční	a	ještě	za	sebou	zanechává	velkou	mokrou	stopu	neb	příliš	neřeší	kudy	de,
hlavně	že	jí	se	cesta,	jenž	si	zvolila,	líbí.	Jenže	lidí	přibejvalo	a	tudížto	byli	schopní	a
hlavně	ochotní	to	riziko	podstoupit,	a	přibejvalo	i	víc	psů	a	obrana	místa	byla	častá
činnost,	kterou	terezka	vykonávala,	tak	jsme	se	po	ještě	jedné	koupeli	rozhodli,	že
půjdem.	Ve	vodě	jsem	již	zaregistroval	všelijaké	nechutné	věci	a	pěny,	a	i	ta	rybina
byla	čím	dál	tím	víc	cejtit,	taxme	dojedli	zbytek	jídla,	zkouřili	zbytek	matroše,	aby	sme
tu	cestu	nazpět	přežili	v	co	relativní	pohodě,	zbalili	a	vyrazli.	Terezka	se	ještě	před
odchodem	stihla	vysrat	nějaký	paní	kousek	od	deky,	no	řekl	bych	tak	půl	metru	od
místa,	kde	bývá	hlava,	taxem	řek	něco	ve	smyslu	"terezka,	fuj"	a	nechal	to	žít.	Bylo	to
pjekný	velký	světle	hnědý	hovno,	se	zápachem	jenž	jsem	necítil,	ale	vědouce	si	toho,
že	terezka	když	chce,	tak	umí.	
No	a	taxme	nějak	vyrazli	nazpět.	No	mazec,	lidí	jak	na	václaváku	a	navíc	sem	si	ověřil
svůj	předpoklad,	že	hostivařská	přehrada	musí	býti	rájem	uchýláků,	čumilů,	slídičů	a
jinejch	podivnejch	slizkejch	typů,	neb	jsem	měl	chvílema	pocit,	že	někteří	týpci	co
plavali	ve	vodě,	dozajista	nečuměli	vpřed	aby	si	dávali	pozor	na	pramice	s	lidma.	A	i
ten	les	byl	plnej	vočí,	no	myslím,	že	si	konečně	mnoho	vojérů	voddychlo,	že	se	udělalo
teplo,	protože	myslím,	že	museli	bejt	zoufalí	z	toho	jak	málo	lidí	je	u	vody.	A	myslím,
že	jsme	dokonce	jednoho	stoprocentního	úchýláka	viděli.	Ukazovalo	na	něj	mnoho
stop.	Takovej	ten	slizkej,	do	hladka,	až	lesknoucí	se,	oholenej	xixt	a	oči	směrovaný
směrem	k	rozkrokům.	Tento	obličej,	byťže	jasně	ůchylný	už	od	pohledu,	ještě	pořád
nic	nedokazuje,	nikdo	přeci	nemůže	za	interface	se	kterým	se	narodil,	že?	Jenže	další
atribut,	který	dodával	jeho	zjevu	punc	podezřelosti.	Byl	to	rybář.	Ano,	byťže	jsou
rybáři	divný	týpci,	pořád	to	ještě	nic	nedokazuje,	protože	si	myslim,	že	rybaření
chápu.	Ale	byli	tu	ty	detaily.	Rybář,	sedíce	co	nejblíže	u	asfaktové	cesty,	kde	je	hustej
provoz	peších	i	kolařů,	na	jakýmsi	stavidle,	s	očima	zhruba	na	úrovni	asfaltu,	takže
stačil	pohled	vzhůru	"copak	to	máme	pod	sukýnkou?".	V	rybářskejch	botách,
kalhotech,	nějaký	bundě	a	kloboukem.	Všechno	v	barvách	khaki.	Proč,	když	všichni
rybáři,	který	sme	viděli	při	cestě,	byli	v	tričkách,	trenkách	a	na	místech	co	nejdále	od
cesty?	Aby	nebyli	rušeni?	Proč?	Důkaz	jsme	udělali	jednoduchý.	Představte	si	situaci,
je	půl	šestý	večer,	všude	samí	lidi,	rachot,	řev,	křičení,	šplouchání	vody,	lidově	hlava
na	hlavě?	Proč	zrovna	touhle	dobou	musí	bejt	u	vody	rybář,	na	nejrušnějším	míste
cesty,	v	zátáčce,	kde	se	míjej,	kolaři	a	tak,	kousek	sou	lavičky,	proč	tam	sedí,	když
prostě	žádnou	rybu	nemůže	chytnout,	když	ryby	se	radši	někam	schovaj	do	hlubin?	No
mazec,	schválně	jsem	si	pro	otestovaní	svý	teorie	dal	pozor	a	schválně	sledoval	jestli
objevím	nějakýho	rybáře,	no	samozřejmě	ne,	ti	poslední	museli	zdrhnout	po	obědě,



protože	si	uvědomili,	že	tam	už	nic	dneska	nechytnou.	Šli	někam	do	hospody	pokecat
o	ranním	klidu	u	přehrady	o	úlovcích	a	tak.	To	je	jasný,	takže	prostě	to	byl	ON,	tzv.
ÚCHYLÁK.	
No	návrat	do	přetopeného	města	byl	krutý,	krutá	realita,	kde	vše	je	vidět	až	na	holej
beton,	vás	dycky	dorazí.	Ale	byl	to	hustej	vejlet	s	úžasnou	smečkou,	jejimž	členem	je
mi	poctou	býti.	Buf

19.07.2004	v	23:16:33

Teďka	sem	si	uvědomil,

že	jsem	je	včera	metrem	s	Ivčou	a	Terezkou	metrem	zadáčo,	takže	mě	těch	dvacet
korun	sere	o	půl	procenta	míň....	

19.07.2004	v	09:41:45

První	den	po	dovolený	a	už	se	mi	pokoušej

zlý	síly	znepříjemnit	život.	Chtěl	jsem	si	koupit	lístek	do	metra	a	ta	svině	automat	bez
náhrady	sežral	dvacet	korun.	

19.07.2004	v	09:23:16

Tak	nic.	Nemam	siliu

Na	nic.	

18.07.2004	v	22:35:54

Konec	dovolené	se	plíží

Tedy,	trapně	se	blíží	konec	dovolené.	No	budeš	mi	má	milá	dovolená	moc	chybět.	Přeci
jen	to	flákáníčko,	nicneděláníčko	a	podobné	serepetičky	moc	chybí.	Chtěl	bych	se	mít
celej	život	dobře	a	dělat	jen	to	co	mi	dělá	dobře.	Nu	což,	jaxi	to	udělám	takový	to
mám.	No	před	chvíli	sem	byl	nakoupit.	Všude	divnejch	lidí,	na	který	působí	takový	to
letošní	pofidérní	teplo	velkoměsta,	dusno	a	smrad	a	horko,	prach,	auta,	busy	a	metra.
A	což	teprf	až	začnou	xodit	lidi	z	práce....	

16.07.2004	v	14:12:27

Středa

Děti	mé,	toto	loto	letí.	Velká	životní	lotérie	jenž	se	před	námi	hrne	a	nikdy	nevíte	co
padne...	BINGO!	
Musím	se	jít	akutně	vysrat.	

Odpočinek	je	důležitý.	
Přiznám	se	trapně,	že	jsem	se	chtěl	původně	dobře	rozepsat,	ale	což	mi	nebrání	v
tom,	se	o	tom	rozepsat	nejčko.	Když	jsem	sral,	tak	se	mi	nějak	hlavou	prohnala
myšlenka,	jaxe	vlastně	správně	utírá	prdel,	jaka	má	být	ideální	průměrná	spotřeba
papíru	na	jedno	utření	a	kolik	vysere	průměrný	sráč.	Jo,	takže	pokud	máte	aspon
nějaký	vlastní	zkušenosti	z	utírání	si	prdele,	tak	mi	to	napište	v	příspěvku,	neb	mě	to
velice	zajmá.	Ale	jaxe	s	tím	vypořádáte,	to	je	jen	na	vás.	Někdy	mám	pocit,	že	si	prdel
utřít	správně	neumim.	No.	
Ale	napadla	mě	jiná	věc,	zrovna	jsem	přemejšlel	nad	tím,	že	mám	hlad,	ale	že	najíst
se	nemůžu,	procož	mám	víc	důvodů	a	to	nejen	ten,	že	mám	sračku,	že	nerozumím
tomu,	proč	před	romantickou	nocí	si	lidi	dávaj	jídla,	což	mě	napadlo	v	souvislosti	s
narozeninama	karla	gotta,	ke	kterým	mu	dá	jeho	milenka	svý	tělo	na	plaži	s	nějakou
velkou	romantickou	večeří.	podle	mě	je	to	prasárna,	protože	když	sem	zhulenej	a	pak
se	nažeru,	tak	vytuhnu,	takže	z	romantické	noci	nemůže	být	nic.	a	to	si	snad	karel
gott	jako	vyhulenec	musí	uvědomovat.	a	nebo	si	to	neuvědomujou	v	blesku,	dyž	tam
takovou	zprávu	píšou...	no	nic...	
Tak	jo,	pro	dnešek	asi	ubalim,	protože	to	je	konec....	Sen	lidstva	je	splněn:	problém
hladu	vyřešen.

14.07.2004	v	16:52:13

Onanista	děsil	studentky	přímo	na	kolejích

Čtyřiadvacetiletého	muže	stíhají	kriminalisté	v	Brně.	Přímo	v	budově	Kounicových

http://www.jestirci.com/odpocinek.jpg
http://www.dingir.cz/dingir/1999_4/clanky/D1999_4_11.html


kolejí	překvapil	jednu	z	dívek	ve	sprše	a	při	pohledu	na	ni	se	ukájel.	Druhou	pak
stejným	způsobem	vyděsil	v	kuchyňce.	Výtržník	se	do	objektu	dostal	bez	vědomí
vrátných.	

13.07.2004	v	19:01:48

Pičo!

Zase	divný	období.	Po	období	sebevražd,	skoků	pod	metro,	opět	stoupá	porodnost!	

13.07.2004	v	12:10:22

Já	kokot

Ano,	já	kokot.	Až	nejčko	mi	došlo,	že	už	je	červenec	a	že	sem	měl	udělat	novou
rubriku.	Takže	se	tak	stalo.	Čeká	mě	pochod	do	města...	

Město	veliké,	město	děsivé.	Výlet	v	pravé	poledne	mezi	davy	lidí,	mezi	napjetí,	mezi
stíhu,	mezi	den	a	do	světla.	Světlo	nemilosrdné,	světlo	brutální,	světlo	kruté	a	světlo
pravdomluvné.Ve	tmě	nevíte,	tma	je	milosrdná,	zbaví	vás	pohledu	a	přetvoří	den	v
temnotu.	Den	může	být	světle	temný,	tma	může	být	průhledná	jak	křišťálově
destilovaná	voda.	Základ	života.	Ze	tmy,	lásky,	milosti,	radosti	a	nenávisti	jsme
stvořeni	k	životu	pekelnému.	Takový	jaký	jej	máme,	takovej	sme	si	jej	uděklali.
Nemožnost	stoupat	po	schůdkách	vzhůru	a	vzhůru,	protože	každej	třetí	schod
znamená	kotrmelce	dolů.	
jenže	je	to	tak	a	já	se	během	několika	málo	okamžiků	vřítím	do	šílenství	džungle
města.	Kde	smrt	a	radost	čeká	na	každém	rohu	a	nikdy	nevíte,	kdy	si	na	vás	šáhne	v
podobě	důchodce	Zombie,	či	v	podobě	autobusu	jemuž	zničehonic	přestaly	fungovat
brzdy	a	nebo	v	podobě	pouhopouhé	banánové	šlupky,	na	který	sice	neuklouznete,	ale
při	snaze	se	jí	vyhnout	šlápnete	do	psího	hovna.

13.07.2004	v	12:07:44

Ty	nový	prodigy	sou	vážně	divný

fak	že	jo.	a	nevim	proč.	

12.07.2004	v	23:56:39

Sere	se	mi	mysh

Je	podstatná	věc	dnešního	večera.	Zkouším	experiment...	

Poslouchám	nový	prodigy,	tedy	údajný	cédéčko,	no	říkám	si	po	celodenním	pokuřovaní
a	pracování,	že	bych	je	moch	snad	pochopit,	ale	bojím	se,	že	sou	vyfetovaný	ještě
1000x	víc	než	já,	takže	to	nepochopím,	protože	mi	to	mozek	nepobere,	ale	fakt	nevim.
možná,	že	budu	vědět	víc	cirka	za	padesát	sekund.	
Kozičky	srandičky	méééhééééé.	Merkur	potemněl	a	pokojem	se	rozprostřel	bilé	světlo
monitoru,	vypalující	mi	do	obličeje	moji	obvyklou	barvu.	A	to	ještě	nevim	jak	budu
vypadat	a	se	oholim.	jestli	čistě	náhodou	nebudu	mít	na	svým	xixtě	obtisk	svýho
fousu.	ale	to	kunda	fak	nevim.	já	jsem	drsný	muž	z	hor.	Bububu	
A	i	tohle	chybělo	mé	úžasné	dovolené,	jisté	to	vyhulenecké	blábolení	a	plácání
nesmyslů.	No	musim	zmínit	jeden	převelice	hustý	zážitek,	možná	jeden	z	vrcholů
celého	putování	po	horách.	Zážitek	jenž	pro	mnohé	z	vás	představuje	jen	pouze
černou	noční	můru,	ty	nejhorší	představy,	které	vás	můžou	na	vašich	cestách	potkat.
Je	to	neexistence	blízké	záchodové	mísy,	a	vám	nezbývá	nic	jiného	než	se	jít	VYSRAT
DO	PŘÍRODY,	někam	kde	na	vás	nebude	nikdo	vidět	a	vy	v	klidu	můžete	vykonat	svoji
potřebu	vysrání	se.	Ano,	v	tom	okamžiku	jsem	pochopil	Terezku,	obdivuhodné	zvíře,
pročpak	tak	pečlivě	vyhledá	místečko	k	úkonu	nazývanému	"terezka	kakala".	Ano	i	já
si	našel	svůj	flek	v	houští,	a	to	tak	úžasnej,	že	v	několika	prvních	sekundách	vykonání
potřeby	se	slítlo	tolik	much	a	komárů,	že	až	to	hezký	nebylo.	Ti	malí	hajzlíci	sedali	a
snažili	se	přisát	na	místa	na	který	kromě	mě	šahá	málokdo,	což	mě	vytáčelo
obdivuhodně,	neb	výsledkem	byla	i	smrt	dvou	komárů	sedících	tam	na	onom	místě
jedním	plácnutím.	A	aby	toho	nebyl	konec,	slyšel	jsem	jaxe	přibližuje	traktor	a	já
věděl,	že	musí	přijít	ono	závěrečné	"3	papírové	ubrousky	a	pár	mokrých	kapesníčků".
No	mazec.	A	traktoristi	podle	Ivči	fakt	divně	koukali	a	nevi	jestli	na	ni	a	nebo	na
terezku,	neb	častý	dotaz	na	tohoto	pejska	byl	"kolik	váží".	Nikdy	fak	nevíte	co	se	komu
honí	hlavou.	Kapišto?	
No	a	závěrečná	otázka	zní:	Jaký	máte	názor	na	sraní	v	přírodě	vy?

12.07.2004	v	23:41:16



Co	nás	žere?

To	bych	taky	rád	věděl.	Na	první	pohled	vypadá	hrnec	jako	úplně	obyčejný	hrnec.	Ale
na	druhý	pohled	zjistíte,	že...	

mnichovské	párečky	chutnajíjako	francouzské	klobásy	přímo	od	táboráku.	Jinák	já
jsem	Jiřina	Jirásková	od	Tábora	a	celý	život	jsem	pracovala	v	kravíně.	Pak	jsem	to
jednou	zkusila	s	mladým	bejčkem	a	musím	říct,	že	se	mi	to	fak	líbilo.	Tak	takový	věci
umí	kosmodisk.	
No	nic,	to	byla	trocha	inspirace	televizní	reklamou.	Klamavou.	A	teď	přicházejí	na	řadu
televizní	noviny.	Kafky	útočí	v	Bystřici.	Zahrádkáři	zuří	a	řeší	otázky	proč	se	kafky
neubydlili	za	městem.	Navíc	prej	dokonce	sedají	dětem	v	písku.	Prej	i	dvě	až	tři	někdy
dohromady.	Což	byla	nejdůležitější	informace	dne.	Pak	už	nějaký	čutálisti	něco	řešej,
ale	to	mě	vůbec	nevadilo.	
No	jo	je	okurková	sezóna.	Celkem	nic	se	výrazně	neděje.	Stav	politické	scény	mě
vůbec	nevzal,	takže	je	mi	to	je	jedno.	Úplně	maksimálně.	Hlavně	že	mám	dovolenou,
protože	se	tak	můžu	smát	znaveným	xixtům	našich	politiků.	Holt	letošní,	poněkud,
deštivé	počasí.	
Ale	přejděmež	k	něčemu	zcela	jiného.	Mám	za	sebou	první	dovolenou	s	Ivčou.	Do
vlasů	sme	si	nevjeli,	výletu	si	užili	a	hlavně	došli	velikého	osvícení.	Jsme	měšstí	lidé,	a
spánek	v	lese	za	úplné	tmy	a	lítajícími	světluškami,	vyjícími	zvířaty,	kousavými
potvorami	(a	že	ti	hovádi	tam	místy	byli	velcí	a	drsní),	a	tak	dál.	Opět	sem	si	ukázal,
že	všude	najdete	obdobně	smýšlející	lidi.	Ať	jedete	na	sever	čech	a	nebo	třeba	na
jihovýcho	moravy.	
No	pravda	je	taková,	že	mě	bolí	celý	tělo	a	ani	se	mi	nechce	nic	vůbec	dělat.	Prsty	jsou
stuhlé	a	potřebují	zase	roztrénovat.	Chjo,	to	je	čeština.	
Vostrej	byl	návrat	do	města.	Ještě	že	sme	na	cestě	nazpět	využili	veškerejch	všech
psychologickýchg	fint	pro	jízdu	vlakem	s	co	největším	pohodlí.	Tzn.	obsadit	kuřák,
natáhnout	se	na	pohovky,	na	zemi	dát	místo	pejskovi,	jehož	totálně	znavený	obličej
vypadá	pro	neznalé	úplně	jinak,	zapálit	si	cigarety	a	sundat	boty,	zatáhnout	závěsy	a
před	vjezdem	do	stanice	zavřít	okénko,	aby	kvalita	vzduchu	razantně	klesla.	Díky
všem	těmto	opatřením	máte	vysokou	pravděpodobnost	pohodlné	jízdy	svým	vlastním
kupáčem	bez	jakýchkoliv	dotěrných	cestujících.

12.07.2004	v	19:28:21

Ja	se	vrátím

A	taky	že	jo.	První	dvě	podstatný	informace	zápisu	po	návratu	z	první	části	dovolené:
1)	Je	to	paráda	dát	si	jointa	třeba	v	jedenáct	hodin,	dyž	jeden	nemusí	do	práce.	2)	To
jsem	zapomněl,	co	jsem	sem	chtěl	napsat.	3)	A	nepracuju	ještě	celej	tejden....	ha	ha
ha	

12.07.2004	v	11:11:20

Ole	dovolená

A	stále	na	dovolené.	Bolej	mě	nožicky,	jsem	opálen	a	tak.	Prostě	dovolená...	Fakt	moc
gud..	A	stále	pokračujeme	

10.07.2004	v	20:19:11

Neee

Sem	dostal	novyho	holuba.Vopravdu	ne,na	zvraceni.Ptal	se	te	nekdo	jakej	je	command
na	kopceni	v	Linuxu?	Ne?	Me	jo,DNESKA.MAM	DOST!!	Co	sem	komu	kurva	udelal	

10.07.2004	v	20:11:46

Dovolená

Massakr.	Nebudu	až	do	neděle.	Zaplaťbug	

05.07.2004	v	22:42:57

Collina	na	hrad!

To	je	nápad	jaxviňa.	Henten	by	nám	tu	ten	bordel	pjekně	vypískal....	



01.07.2004	v	23:28:23

Flusbal

Poslední	minuta,	kdy	opět	zemřely	naděje	celého	českého	národa	na	"my	sme	vyhráli".
HA	HA	HA	

01.07.2004	v	22:59:54

Tý	vado	jo

Milan	Baroš	předvedl	svůj	typický	průnik,	sám	proti	třem	se	dostal	do	výhodné	pozice
a	křížnou	střelou	minul	pravou	tyč	jen	kousek.	

Hardkóóŕ!	
Doprdele	rozumí	někdo	tomu,	co	tím	chtěl	autor	říct?	Jak	vypadá	typický	průnik?	Co	to
je	křížná	střela?	Mě	spíš	točí	to,	že	sem	ráno	vstal,	všude	gigantický	mraky	lidí	ženoucí
se	vod	někud	někam,	mraky	aut	smradu	jinejch	podobnejch	sraček.	No	síla.	Dopoledne
sem	telefonoval	jak	blázen,	abych	zařídil	večerní	instalaci,	no	nakonec	se	to	celý
vytentočkovalo	tak,	že	místo	0:00	se	restart	provedl	v	12:00,	takže	dvanáct	jako
dvanáct.	Vodpoledne	mi	Ivča	pomohla	koupit	nějaký	rozumný	boty,	kalhoty	a	krosnu
na	nošení	různých,	obvykle	těžkých,	předmětů.	
No	hele,	jelisme	na	palačák,	jako	že	to	vezmem	vod	podolský	vodárny,	tramwají,	jenže
když	sme	přišli	na	zastávku,	tak	se	emhádé	zase	vytáhlo,	páčto	sme	na	místě	zjistili,
že	koleje	sou	ukradený,	a	že	mistři	makaj	a	makaj,	a	auta,	ta	byla	odkloněná	skrlež
albertov,	takže	zácpa	a	smrad	jako	sviňa.	No	a	na	nábřeží	prachu	jak	v	prdeli.	
Později	sem	se	od	Ivči	odzvěděl,	že	tam	chystaj	písečnou	pláž,	ale	že	je	problém,	že
hygienici	nedoporučujou	koupání	ve	vltavě.	
no	mám	toho	v	hlavě	hodně,	hrozně	moc,	a	už	se	těším	jaxe	o	dovolený	vypnu.	Moc	se
těším.	Ještě	navíc	je	prej	nějakej	fotbal,	či	co,	takže	to	vysvětluje	to	množství
zmalovanejch	lidí	a	vožralejch	týpků	v	metru.	
Hele	jo.	Das	is	fak	alles	pro	dnešek...

01.07.2004	v	22:56:20

Začali	prázdniny	a	s	nimi	i	naše	oblíbená

wokurková	sezóna.	Jedli,	pili,	hodovali,	a	pak	si	to	udělali	vokurkou	a	tyčí.	Byli	úplně
našrot....	
Ano,	ano,	moralisticky	kynu	k	rodičům	a	dětem.	Nenechávejte	děti	samotné	ve	škole,
budou	se	opíjet.	Jak	píšou	na	nějakým	užasným	webu,	včera	vyjížděla	záchranka	ke
spoustě	dětí.	I	já	jsem	měl	tu	čest	potkat	pár	holčiček,	které	se	drželi	v	pevném	objetí,
neb	kdyby	se	pravděpodobně	nedržely,	tak	se	rozpadnou	na	dvě,	zcela	gumové	a
nemohoucí	figurky.	Jojo,	já	to	radší	nechám	bez	komentáře.	
Jináč	taky	monocejní	volavka	chytila	nějakýho	nebezpečnýho	seksuelního	devianta	z
Punkráce,	ale	mě	ještě	nedostali.	Takže	je	to	v	klidu.	Ha	ha	ha	

01.07.2004	v	11:33:36


