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Tak to je nářez jaxvině. Tři dny sem byl úplně out. Možná by stálo za to vzít to úplně popořádku. 
V pátek ráno sem odjel makat do Prahy. Vzal jsem si na to i dovolenou, abych mohl být z ústavu
legálně pryč. Do daný firmy se dorazil asi kolem devátý, poté se sem si udělal příjemnou ranní
procházku podél trasy tramwaje číslo devět. Nikdy bych netušil, kolik pražanů může bejt tou dobou
venku. Jo sou to asi smažky největší (tady pozor. já jsem člověk z malého města a taxe dívám na
pražany někdy trochu skrz prsty, stejně jako se mě někteří jedinci dokážou zeptat, odkuď že to
vlastně jezdím. Jako by si to nedokázali zapamatovat a já jsem ten, kdo je z ňáký díry mimo Prahu.)
Takže sem dorazil a okamžitě se zapojil do pracovního procesu. Hlavním úkolem bylo postupně
oživovat počítače, podle toho jaxi jednotliví uživatelé přicházeli. Například, přišel XY, že se nemůže
svým noutbukem přihlásit a že by si rád stáhnul z noutsů poštu. Tak k němu někdo přišel (třeba já),
znaleckým okem skouknul nastavení woken a řekl: "Hmmm. to bude problem na serveru" a odešel
do serverovny. Samozřejmně, už jsem věděl, že prostě někdo zapomněl na patch panelu zapojit
danou zásufku, taxem jen popad kratkej kabel a propojil hub s panelem. Toď vše... :)) Ale přeci
neřeknu userovi, že je problem na naší straně, když může bejt na jeho... Ne??? No, a paxe k tomu
dotyčnému přišlo a řeklo sem mu "Už to můžete zkusit" no a user se přihlásil. Samozřejmně, že
občas došlo na nějaké tragické události, jako že uživatel zapomněl heslo, ale s tím sem si schopen
jako tzv. odborník poradit jednoduchým zásahem v user manageru. 
Samozřejmně, že došlo na zábavu. Kolem půl dvanáctý sme vyrazili na oběd, ánžto to nám ho firma
zaplatila a paxem ubalil špeka. Dali sme ho v autě, protože xcalo, trochu sme probrali záležitosti
typu "co práce, co rodina, že je super se zhulit hnedka po obědě" a tak různě. A opět hurá do
práce. Odpoledne mě čekalo monotvání počítačů o patro níž, než byla serverovna, a to sem si dal
fakt hodne hustej trip. Taxem tam tak bastlil ty kompy a pak to přišlo. Vzpomněl jsem si, že mám u
serverů kabely. Taxem vyrazil o patro vejš, xvíli bádal na kabelama, jeden popad a bác ho. Byl jsem
uplně v jiným patře, úplně jiný kanceláři, kde na mě zírali ňáký lidi. Taxem něco zamumlal, vyšel zpět
na xodbu a vyrazil. A tu najednou opět BÁC HO a byl jsem u serverovny. Takže tohle se mi stalo asi
třikrát po sobě, a jediný co si pomatuju, že ty lidi v tom kanclu na mě fakt už zírali jako bych byl ňákej
zhulenej.... 
Naštestí to qečeru odeznělo, takže už sem byl schopen se tvářit naprosto úplně normálně. A proto
sme vyrazili k W, že tam budu moci přespat. Je dobrý, že se dá vždy někde přespat, ale nejsem si
jistej, esli je to dobrý dost často a zvláště bejt přítomen během drobné partnerské krize. Vždycky,
přestože dotyčná dvojice tvrdí, že jim moje přitomnost nevadí, lze vycejtit takowou tu drobnou vlnku
na který se nese "Kurwa, teďka bych si to s tebou potřebovala vyříkat, ale nemůžu." 
A poránu jsem opjet změnil své působiště (resp. firmu) habych celý den prožil konektorováním
kabelů, mountováním skříněk ve fakt hnusně prašným prostředí, abych večer vyrazil o 100 kilometrů
dál na BAFovi narozky. 
Vzhledem k tomu, že opjet pracuju (konfigurace jednoho kernelu na dálku :)) budu pokračovat
zejtra. Dneska toho je na mne moc, aspoň že ten týdeníček sem napsal....

Ne nejsem úchyl, jen se mi líběj mrtvý děti.

#include "stdio.h" 
int main(void) 
{ 
  char Den[]="Utery"; 
  char Datum[]="05.06.2001"; 
  printf("%s %s",Den,Datum); 
} 

Než budu pokračovat ve vyprávění mého weekendu, zmíním nejdřív tuhle sajtu. Abyste věděli, že
nejen Mrchosoftem je user žif. Tááák, a teďka se pudu vysrat, protože sem měl fčera večer hutnej
zážitek. 

http://vyhuleny.net/index.php.php
http://www.pcsvet.cz/r-art.asp?id=468


Jsem o5 z5. Dobré vysrání, prožitek přináší. Přijel jsem včera tak kolem půl sedmý. Spolubydlící se
díval na ňákej film (porno to nebylo) tak si nextěl powídat. Vždy když přijdu, jsem jeho pojítko se
okolním světem, jelikož maksimálně vylejzá na zahradu, a vyprávím mu co se za zdmi plotu děje. No
nic, to bylo pár takových narážek. Takže sem šel konfigurowat svůj nový starý modem pod Linuxem.
Taxe mi nějak nezadařilo a furt nevím v čem je bug. Protože je vše, podle mne, nastaveno dobře.
Modem vytáčí, jednou dokonce proběhla správně autorizace a připojení k síti, ale to je vše. Fuckt
nevim. Takhle sem se bavil asi do půl osmý, než se mi podařilo sestřelit M z linky, jelikož se
nečekaně přihlašoval k netu. Taxem slyšel dupy dupy dupy po schodoch po schodoch a už mi bylo
jasný, že mi bude vysvětleno, že sem ho sestřelil z netu. Což byla pravda, taxem s tim jaxi počítal.
Ale jaxi sem nepočítal s tím, že dostanu vyprcáno za to, že je na schodech drobek chleba (no byl
tam, to je fakt - ale aspoň už 10dní), tu někde kousek sejra (to je taky možný - zkuste vztávat každej
den v 6:22 a ještě přemejšlet nad takowejma blbostma, jako je kus sejra někde, kde nemá bejt), ale
hlavně za to, že NEROZTAHUJU ŽALUZIE V KOUPELNĚ ÚPLNĚ AŽ NAHORU a ŽÍNKA MÁ
VĚTŠÍ OBSAH VODY NA CENTIMETR ŠTVEREČNÍ NEŽ BY MĚLA STANDARTNĚ MÍT. No
největší průser je, že mi tohle došlo až ráno, když sem se probudil. Prostě absurdita největší. Lidi
mě vyprcali za všechno možný, ale za takový magořiny ještě ne. Už sem si uvědomil JAK
DŮLEŽITÝ JE BEJT V POHODĚ (čti: JAK DŮLEŽITÝ JE OBČAS SI DÁT ŠPEKA) a neřešit
některý malý zbytečný problémy. Kdysi dávno, ještě než jsem dospěl, sem byl schopnej (zwláště v
krizovejch situacích - období neuspěšných zkoušek apod..) vynadat svejm rodičům třeba i za
takovou naprostou zhovadilost, že moje tužka neleží tam kde by měla ležet, nebo že mi někdo zase
sebral bačkory a nechal je někde úplně jinde. No hrozný, dneska ráno mi došlo, jak museli bejt drazí
rodičové úplně out of reality, když se je zjebal za něco tak stupidního. Jedinec by si měl uvědomovat
co komu říká. Závěrem použiji obligátní "Kdož jsi bez viny, hoď po mě šutrem". Aůůůůůůůůů
aůůůůůůůůůůůůů aůůůůůůůůůůů!!!! To bóóóólííííííí! 

Radši se vrátím k uplnynulému weekendu, přeci jen to je aspoň bez ponaučení oproti výše zmíněné
story. V sobotu večer dorážím na narozeninovou párty. V kapse asi jen dvacet korun, tedy tak
akorát na cestu zpět. Ještě klika, že vše platil BAF. :)) A taxem v tom klubu tak postávál, posedával,
potlachával s lidma a koukal na filmy co do nich BAF míchál všelijako muziku. Nejdřív běžel ňákej
film s Džekí Čenem - Kung-Fu krotitelé duchů. No moudrej sem z toho vůbec nijak nebyl, protože se
to hemžilo bílejma postavama v oranžových vlasech, ňákejma mnichama co na byli schopni díky
papíru vidět duchy a ještě ňákejma figurama, jejichž význam jsem naprosto nepochopil, ale hlavně
že vypadali jako záporný postavy. A poté následoval Die 36 komnaten der Shaolin aneb 36komnat
Shaolinu. VYCHYTÁVKA A KLASIKA NEJVJETŠÍ! Zajímalo by mě, esli na týhle planetě žije někdo
kdo neviděl nebo neví co je to za film. Kung-Fu klasika o maníkovi co se nechá zavřít do kláštera,
kde nejdřív hraje, že nic neumí, ale vlastní pílí se vypracuje úplně na high-tek a dokonce vymyslí
karatisty a kungu-fu many oblíbenou zbraň "trojitý nunšaky" během scény, kdy v noci pobíhá někde v
bambusovým háji a láme bambusy. A moc sqělá scéna je jak lezou s těma kyblíkama na pyramidu
a na rukách maj přidělaný nože, takže nemůžou upažit, jelikož by si pak polechtali žaludek ostřím
nože. Hrdina samozřejmně má nejdřív hafo problému, ale pak je takowej MAKSI KUNG-FU DEVIL,
že dokonce zachraňuje a pomáhá svým spolubojovníkům, kteří vysílením padají z vršku pyramidy. No
prostě luksusní mega blbost pro lidi, kteří se rádi smějou. A tak to šlo celej večer. Popijeli sme
wodku (křišťálowě čistou), piwo (dobře uvařený) a davali si ňáký drogy (dobře ubalený). Ráno sem
se sebral, šel na wlak a odjel domu, kde jsem spinkal až do večera, kdy jsem nawštíwil své rodiče,
vyžebral etwas cum essen a šel zase spát. A najednou bác ho! Bylo tu pondělí ráno a sním i tento
hodně zvlástní týden ve zhuleném domě. 

Mě to furt nedá. Pořád mě v hlavě šrotuje. A taxem mezi svými on-line přáteli udělal takovou malou
anketu: 
Tue Jun 5 12:48:50 2001 [-M--] 
soutezni otazka do meho denicku: 
Jak by ste se twarili, kdyby was nekdo vyprcal za to, vytahujete roletu jen do pulky a zinku na myti
vyzdimete malo. 
(prosim poradne zapremyslet) 



Odpoved 1: poslal bych ho doprdele 
Odpoved 2: asi bych se tvaril hooooodne prekvapene... 
     takowej ten vyraz dela si prdel nebo je to magor :) 
Odpoved 3: Ze to je peknej curak :-))) 

Áááách jo. Život někdy přináší takovou sílu různejch přeqapení, že se někdy až divím. Ale sem za to
děsně rád, protože moje žití není fádní A HLAVNĚ! Mám o čem psát do deníčku. No teďka
přemejšlím nad tím, čím vším mě lidi někdy vynadali. No bylo toho hodně počínaje, že "sem debil",
"sem idiont", "guma blbá", "na to seru a měl bych víc makat", "bych se měl víc učit", dokonce "že
sem debil tlustej", ale za žínky a rolety?????? Možná je to mezi lidma úplně normální, jenom já jsem
se profetowal a prohulil úplně někam mimo, pak proto nejsem schopen pochopit jednání většiny
normálního obyvatelstva. 

Pátral jsem zase po nějakým hustým čtení pro týdeníček na koukat.cz a narazil jsem na tyhle dva
fakt hustý články. Sorry, že nejsou bez diakritiky, ale za to může lynx. 

Policista precural avii i s plachtou 
Prípravy víkendového v poradí jiz jedenáctého festivalu Pelhrimov - mesto rekordu jsou v plném
proudu. K videní opet bude nejen rada pokusu o nevsední silácké rekordy, jako je napríklad tahání
aut v zubech Aliho Morovice, ale rovnez kuriozity, nad nimiz nezrídka zustává doslova rozum stát. 
Kdo chce spatrit nejvetsí kartácek na zuby na svete, nebo model Eiffelovky ze 44 000 zápalek a
dalsí nevsední kuriozity, muze v sobotu a v nedeli zavítat do centra Pelhrimova. Mezi doposud
nejutajovanejsí svetové rekordy, které se patrne nikdy na stránkách Guinnessovy knihy rekordu
neobjeví, patrí pokus o precurání nákladního automobilu. O senzaci se v cervnu pred sesti roky v
Pelhrimove postaral jistý policejní dustojník z Vysociny. 
"Zavolal nám do agentury nejaký clovek, ze má kamaráda, který prý hrave precurá na letisti
sportovní letoun, a ze by se to mohlo zkusit s autobusem," vzpomínal na nevsední zázitek jeden ze
séfu pelhrimovské agentury Lubos Rafaj. "V legraci jsme se ho jeste zeptali, zda ten borec autobus
precurá na délku ci sírku. Tvrdil, ze na sírku," poznamenal Rafaj. Záhy vsak organizátori zjistili, ze
jde o policistu, kterého do souteze prihlásili jeho kolegové."V jejich zájmu jsme proto pokus o tento
nevsední rekord utajili a z pelhrimovského námestí jsme akci presunuli za mesto. Autobus jsme
nahradili zaplachtovanou nákladní avií," lícil prípravy Rafaj. 
Na sedm dlouhých hodin se pak rekordman s doprovodem zavrel do skladiste, kde zkonzumoval
celkem ctrnáct desetistupnových piv, aniz by si odskocil na záchod. Nebylo to ale ono, museli mu
shánet pivo, na na které byl zvyklý. Nakonec organizátori borce i s doprovodem nalozili do aut a
uháneli s ním k avii. "Ten nákladák precural zcela hrave. Do oficiálních rekordu jsme pak ale po
vzájemné dohode tento rekord nezaradili," ríká s úsmevem Lubos Rafaj. 

Chtel megapenis - má trpaslíka! 
Nemecký inzenýr Hans S. (46) z Berlína si nepripoustel, ze by mohl dopadnout spatne. A tak se
rozhodl, ze si nechá chirurgicky prodlouzit penis. Vybral si chirurga, podstoupil operaci a dle
vlastních slov uz mu úd slouzí jen k mocení. 
Hanse zlákala reklama, kterou uvidel v televizi. V ní padala obdivná slova o osobe dánského
"zázracného lékare" Jörna Siana. Jiz více nez 1300 muzu je prý chirurgovi vdecno za to, ze muze
nosit "více v kalhotách". Nepremýslející Hans se ihned objednal. 
Nikterak ho nezarazila ani ohromná suma za zákrok: v prepoctu 320 tisíc korun! V pokoji jednoho
berlínského hotelu se inzenýr s lékarem domluvil, ze operaci podstoupí. Jak rekl, tak ucinil, a
behem nekolika dní se ocitl pod Dánovým skalpelem. 
Dr. Sian prerízl tkán nad penisem a do pohlavního údu vstríkl injekcne tuk z Hansovy zadnice a
bricha. (Jde o vedecky vyzkousenou metodu pri prodluzování penisu.) Vzápetí vsak odcestoval. 
Inzenýr Hans S. vsak svuj penis pozoroval marne. Nejevil sebemensí touhu vyrust. Naopak. "Zkrátil
se," ríká zoufale Hans," mimo cúrání uz je mi k nicemu." 
Nyní se nestastník pripravený o muzství snazí vysoudit bolestné ve výsi 1,2 miliónu korun. Bohuzel
vyslo najevo, ze ťzázracný lékarŤ nemá ani vindru. A tak po délce touzící smolar zazaloval lékarskou
komoru. 
Zjistilo se, ze Dán nemel schválené povolení provozovat svoji praxi v Berlíne. I kdyz vsak Hans



vysoudí miliónek, sexu si patrne prílis neuzije. Dánuv nuz byl opravdu "zázracný"... 

Je to fakt hodně hustý. Docela by mě zajímalo co to je za lidi. Přechcat ávii a nechat si zvětšit
péro....... No i když.... 
Pro jistotu: Tohle je poslední magořina za tenhle den: magoři, všude kam se podívám.

Ne nejsem magor, to vy ste magoři.

STŘEDA ZYROU SYKS.ZYROU SYKS. 2001 13:32 

První bude oprava (EXTRA SPECIAL THNX TO FINDER JiMMY). Ten link co sem dal fčera na
magory byl mírně chybnej tak zkuste toto. 
To je času to je času. Koukal jsem na tu sajtu a musím konstatovat, že je to větší magořina než sem
myslel. Úplně si to říká třeba o toto: 

Pohledy na zázraky sbalení

Džojnt 2: Filtr džojnta

Vyhuleno Jakobem Lorberem

1. Jsem si jist, že jste již mnohokrát pozorovali, jaxe kouří džojnt. Jak pomalu ubývá a ubývá než
vám zůstane filtr. 

2. Ale jak jen to může džojnt dokázat, když hoří a na konci je srolovaný papír, který je hořlavý
jaxvině? 

3. To samo o sobě je již něco zcela zázračného, jestliže si uvědomíte, že papír neshoří a ani si
nepopálíte rty. Takže jak je to možné, že má džojnt tuto schopnost? 

4. Někteří velmí pilní zhulenci s pomocí výkonných mikroskopů objevili, že džojnt má mezi filtrem a
štufem určitý druh pole, které dle jejich mínění je nehořlavé. Jejich vysvětlení je následující: Když
džojnt dohoří skoro až k filtru, vysaje pole do sebe okolní vzduch. Tímto způsobem je filtr chráněn
proti zapálení a tím i zranění kuřáka. 

5. Nicméně toto by znamenalo, aby zmíněné pole džojnt ovládal. 

6. Toto není myslitelné, ikdyž se zdá, že džojnt skutečně toto pole má! Nicméně, jestliže filtr džojntu
nezačne hořet způsobem popsaným přirodovědci, tak jak to vlastně doopravdy je? Lehce zjistíte
způsob, kterým to džojnt dělá s popisu, který bude následovat. 

7. Kdybyste měli džojnt pozorovat velmi pozorně, tak byste zaznamenali, že jeho tělo je všude
obaleno mikroskopickými vlákny a ostny, které vypadají jako rohy. Ano, dokonce i hořící okraj
džojntu je zakončen bezpočtem jakýchsi ostrých pér uspořádaných radiálně. 

8. Proč je džojnt vybaven tímto způsobem? Nepotrvá dlouho, než budete znát odpověď. 

9. Tyto vlákna a ostny jsou velmi užitečné nástroje na generování elektřiny. Elektřina, kterou džojnt
takto sám vytvoří, proudí podél jeho těla, tvořící negativní záporný pól. Dále proudí bez přerušení skrz
celé tělo až do toho malého pole. Tím se tyto části stávají doslova hladové po kladném náboji a
poněvadž se pozitivní elektrický náboj akumuluje ze vzduchu především na vlhkých ústech, je proto
zcela přirozené, že džojnt hoří. Nezáleží na tom, zda kouříte ve vertikální nebo horizontální poloze
(nebo dokonce vzhůru nohama). Je také velmi známý fakt, že opačné polarity se neustále přitahují.
Proto džojnt hoří od širšího konce směrem k filtru. 

10. To je odpověď na výše položenou otázku. 

http://www.adt.cz/~sev/prispevky/ruzne/praxe/praxe01.html��
http://www.adt.cz/~sev/


11. Nyní by někdo mohl snad prohlásit, že je to zcela přirozené, tak proč bychom to měli označovat
za zázrak. Má odpověd na to by pravděpodobně byla, že čím více hulíte, tím více vám to připadá
samozřejmější. A tak to je, protože to není věc, která je přechodná a tím pádem velmi malého
významu, ale spíše je to něco, co je stálé a je proto vždy a pro všechny časy užitečným a
prospěšným zázrakem pro ty, kteří touží chápat věci tak nějak jinak! Po troše zamyšlení si zkuste
zodpovědět na otázku jaký zázrak je pro vás důležitější. Je to ten, kdy konečně bude legalizováno
hulení nebo je to stále trvající blbost poslance Severy, který dnes blekotá furt ty samý nesmysly, jako
v časech Adamových? A samozřejmě náš malý džojnt, který je dnes stejně ubalený, jako byl včera a
předevčírem! Rozhodněte se sami, jaký zázrak je pro vás důležitější! 

12. Proto jestliže já jako Hulič uvažuji tento malý džojnt z důvodu jeho ubalení, ale hlavně pro jeho
sqělou chuť a účelné využití volného času a zvláště pro jeho dosud neznámou dvojí užitečnost jako
zázračný, tak proč byste vy měli uvažovat jinak? A jestliže džojnt má tu schopnost hořet až k filtru,
potom to může být považováno za zázrak ještě vjetším právem. A každý člověk se o tomto faktu
může ujistit, jestliže do určité míry uctí toto odhalení ve svých plicích. A může se o tom ujistit mnohem
více než o zhulení poslance Severy zbůsobené usušenými kopřivami. 

13. První z výše zmíněných událostí můžete pozorovat právě každý den, nicméně neexistuje žádná
jiná stopa na zemi o druhé události, nežli v Hulení. Kdokoliv touží získat zážitek z ubalení Džojnta,
musí nejprve věřit, že mu vyroste fakt qalitní hulení. Zatímco za pjekného letního dne roste tráva až a
10-20čísel denně, když prší a je zima kytičky na nás křičí velmi otravným způsobem: Hle, vy svině,
podívejte jak je nám zima. Nechcete s tím něco udělat? Jinak už neporostem a na palice se
vyserem! 

14. Posuďte sami pro sebe, jaký zázrak ve vztahu k vám je větší a důležitější! Jsem toho mínění, že
džojnt, který vám doutná a hoří mezi prsty nebo pořádná kostka haše a prostý LSD trip v krásném
letním večeru potěší o dost více, než Shot který někdo zbytečně vyplejtvá. 

15. Moudrost Shotova by byla vysokou moudrostí pro ty, kteří by se s tím stotožnili. Ale v písni žijící
přirody stejně jako v tichu přírody leží větší a rozhodně hlubší věci než v jednom Shotu. 

16. A tak vám džojnt hořicí u vašich úst říká báječným způsobem jaká hustá síla vypěstovala konopí
do pryskyřící vonící a lesknoucí se palice. A k tomu vám říkám: Jestliže i svatý Otec hulí, tak proč
bysme nemohli i my? Hulení je pro všechny! 

17. Není to moudrost nad moudrost, ale určitě je to inteligentnější než původní článek o mouše. 

Táák. A to je vše.
Dr.Filter + Dr.Hulení + Dr.Papír = Mr.Joint.

ČTVRTEK SEWEN DOT SIKS DOT 2001 13:32 (a ty zbylý čísla sou už moc složitý)  

Jóóóó.... To je zábava. Již dlouho sleduji ukrutný zápas JiMMYho s teplickými hasiči o to, kdo bude
mít víc hitů na můj deníček. JiMMY zatim vyhrává (tak o 10-12hitů), ale hasiči ho doháněj (esli je vás
víc, kdo to čte tak vás panáčci v teplicích zdravím :))). Tááákže jen život ukáže, jak to dopadne. :)) 
Jo zase nestíhám. Štvrtky jsou táák těžkej den. A to jen proto, že zejtra je pátek a pak dwa dny
wolna, ale jak pro koho. Mě opjet čeká práce. SCSI karta a k němu připojení jakéhosi YAMAHA
sampléru. Podle dokumentace vychytaná vjec, ale bohužel newim jak moc, protože na webu byla
PDFka pouze v japonštině. 
Dneska na obědě sem slyšel slušnou story. Wo ňákým borcovi co ho děsně bolely klouby a tak šel
za svým doktorem. "No to musí ven, jedině umělý," slyšel. Taxe teda nasral a šel k dalšímu. "No to
musí pryč," slyšel od dalšího. Takže začal žrát ňáký prášky za dwacet litrů, odjel do Francie za
ňákým spešl ortopedem a "to musí pryč." Nakonec skončil u ňákýho maníka v Praze, kterej ho
poslal na výtěr. Když mu ho udělali tak "vidíte, máte tam stafilokoky. Wona je to pjekná svině. Posílá
nervový soustavě signály, že vás bolej klouby." Svěř život Ježíši kristu, stálo v Kolíně na zdi. Svěř



život lékaři..... 
Král Marsu

Dlouho utajované unikátní foto "Krále Marsu" vědci z NASA konečně zveřejnili

Na Pipipipi, na pipipipi....

PÁtEk 08.06 2001 20:50 

Hustý, hustý hustý. Taxem chtěl dneska něco napsat a ňáxem se k tomu nedostal. Pořídil jsem si
subwoofer, resp. kamosch mi ho postavil, a taxem si celý dopoledne blahem uslintával v dílnách,
když mě ho předváděl. A že wokenní tabulky a skla drnčely jaxvině. Nechal jsem si poopravit zesík,
takže si myslím, že těch potencionálních 80wattů co má v sobě ten subwoofer zabudovanejch bude
moc, ale moc pjeknej rachot. Chudinka můj staříček zesilovač. Je totiž postavenej z tesláckejch
součástech a měl takový jezdící poťáky, kterejma se reguluje hlasitost a nastavuje eqalizér. Jenže,
jaxi se už v poťácích vojezdili takový ty stykový plošky, takže někdy mi levá bedna vůbec nezvučela
nebo vydávala jen divokej šum. No to se ještě musím zmínit o svý levý bedně. Je divná. A to
doslova. Když jsou dobrý atmosférický podmínky, chytne se na ní ňáká francouzská radio stanice a
maj někdy kolem půlnoci ňákej pořad pro araby. Takže se tam hrajou občas fakt dost hustý songy. 
Sere mě ňákej slimák. Svině jedna objevila moje rostlinky, respektive jednu a začala ji vožírat.
Dneska v pátek večer nevím co s tím, taxem zkusil potencionálnímu hackerovi nahodit udičku. Však
to znáte všichni sme hakeři. Takže sem slimákovi osladil, spíš teda osolil přístupové cesty a ráno
uvidíme, jaxe situace vyjevila. Doufám, že to kytičce moc neublíží, ale nic horšího neš sežrání ňákou
sviní se jí stát nemůže. :( Fuckt nevím, slimáci sou pjekný kurvy. Fuck. 
Dnešní večerní gárden párty se ňák asi nevydaří. Xčije tu, ne jaxvině, ale tak akorát nepříjemně, aby
se nedalo sedět venku. No to mě ani tak moc nesere. Dějou se někdy věci úplně k neuvěření. Dělal
jsem svoji první zkoušku studenta. Netušil sem vůbec, jak je to příjemnej pocit bejt na druhý straně.
My zkoušející se můžeme klidně bavit, zatímco student se potí u zkoušky s přemejšlí co se zadaným
úkolem. Dneska maník předváděl svoji seminárku "Převod z arabských na římské číslice", myslím
sice že spoustu věcí obšleh, ale každý kdo studoval to někdy udělal též. Prostě sem tomu dycky
říkal "týmová práce", ale zkoušející to občas nechápou. No samozřejmě, když zkoušený ani neví co



opsal. :)) Jo, dá se to poznat. Mám za sebou již celkem dost programů, abych se v Céčkovejx
programech dokázal zorientovat. I když je to občas dost hustý a napínavý čtení, zvláště když si
nejste přesně jistí tím, co xtěl programátor tou funkcí říct a k čemu by mohla bejt dobrá. 

Pipi, swlíkací punčoška

PONĎELNÍ POSLECH RADIJA - dENíčEk - 11.06 2001 12:24 

Zrovna deme makat. Dostanem metr a budeme celej ústav přeměřovat. Prej se bude malowat,
habysme to tady měli hezký jaxvině. 
Vlastně ani newim, jesti se tenhle wejkend stalo něco vyznamnýho. Až na to, že se někteří lidé
seznamují s životem a podceňují moji maličkost a inteligenci. Jako bych byl ňákej buran a smál se
důxodcům, že sou starý. No takévý hovado fakt nejsem. 
Zkoumal jsem statistiku přístupů a řekl, bych že již mám celkem dost vjerných čtenářů. Jsem za to
rád, protože to potěšuje moje zvrhlý EGO a mám dobrej pocit jisté exhibice. 
Dneska sem si přidal do ICQ seznamu 27 usera. Pjekně se to rozrůstá. Ale xtělo by to ještě víc.
Takže někdo z mých vjerných má ICQ a visí na něm i přes den, tág mi může...... poslat svoje ID a
můžeme si powídat. Třeba o vaření, o zahrádce a taaag. :))) 

Jsou různé způsoby meditace? Proč doporučejeme Metodu Zhulení Se?
Je to proto, že je to jediná metoda od starodávných časů, která nás může vzít úplně někam jinam a

nechat nás porozumět naší síle.

Přišla jsem, abych vás vzala domů, ale prosimwas nebojte se mě. Tohle se mi stává často.

Jo, takže pokračuji v mém nepravidelném seriálu a magorech na Internetu. Tady najdete další
majestní a Největší mystickou Blbost: How-to make money. Zvláště chci upozornit na sekci "Vlastní
tvorba", to se až jeden diví co se dá na tripu vymyslet. 

Ale každopádně: TOHLE JE DNEŠNÍ NEJVĚTŠÍ HUKOT . Sem zvědawej co JXD na to.. :)) 
V rádiju hrajou ňáký hodně vyprcaný písničky, že prej se mu stejská po nás dvou. No to bych snad
musel vědět. Jediný po čem se mi zrowna teďka je džojnt, ale nejsem si jistej, že bych měl ňáký
speciální přání v rádiu. Ale ten ideot zpívá, že se mu stejská se mu po smíchu, takže v tom budou
určitě ňáký drogy. A hodně twrdý. 
Kurwa, ty songy sou fakt tak blbý, že mě nenapadá nic ke psaní. Takže se na to vyseru a du trochu
plácat týdeníček pro koukat.cz. Ať mám večer míň práce.

http://www.chinghai.cz
http://www.kompost.cz


Píx, píx, píx. Ix libe dyx.

KURWA, WONO JE DNESKA TEPRF ÚTERÝ 12.06 2001 12:28 

Zima, zima mě sere. Kytičkám nedělá dobře. Nejdřív se zbavím jednoho nebezpečí v podobě
slimáků (teda prozatím). Sem si dal tu práci a posolil jim život, otázka je esli to pomohlo, a otočil
všechny šutry v okolí esli se pod nima ňákej swiňák neschovává. A JEDNOHO SEM NAŠEL! Xvíli
sem přemejšlej esli se vyplaří ho zabít, ale paxem si řek, že mu to chutná stejně jako mne a že za to
nemůže, taxem ho hodil k sousedům. Když bude mít štěstí, tak ho nezabijou a nesežerou. 
V neděli sem si pčivez fuckt hafo muziky. Samý klasiky. Například Sonic Youth, Ecstasy Of Saint
Theresa, Václav Koubek, The Leningrad Cowboys, April March a mnoho a mnoho další. Už druhej
den točím hlavně Vaška Koubka, protože má tááák sqělý texty. 

Dostal jsem chuť na zbytečné a nesmyslné browsení po webu. Podařilo se mi objevit několik
hustejch, ale fuckt hustejch článků. Takže začnu postupně a pokusím se je drobně okomentovat. 
1) Co dělat, když TO přijde? Blesk má vždycky dobrou radu v zásobě. Hmmm. Hmmm. Si
představte, že děláte to, co tam píšou. A vrátí se vaše přítelkyně, maminka, babička, dědeček nebo
prostě někdo z rodiny domu a přistihne vás zrovna v tom nejlepším. Třeba v obýváku. 
2) Tak tohle je hustá konspirace - Systém na ovládání lidí. Projekt L.U.C.I.D., 666 - univerzální
kontrolní systém lidí - je hrůznou realitou. Krutá bestie se plíží směrem k nám a naše životy již nikdy
nebudou takové, jak bývaly. Věděli jsme, že to přijde. Nyní je to zde a brzy nebude místo, kde by
bylo možné se ukrýt. Do roku 2000 chapadla zlé chobotnice vymačkají každou unci životodárné
krve ze všech lidí. Akta X hadr. Náš svět pod kontrolou tajných služeb a my sme jen loutky v jejich
ujetých rukou. Náš konec se blíží. Pokud tedy nebudeme ejakulováni, sorry evakuováni, do Vesmíru.
P.K. Dick nebo W. Gibson sou fuckt hadr. (Musel jsem si to zmirrorowat, co kdyby to někdo
smáznul?) 
3) Jaxe zbavit závislosti. A je jedno na čem. Máte ňákej problém nebo bug? Taxe podíwejte a nexte
si poradit. Myslím, že vás přestane cokolif trápit. A tohle je ta nejlepší rada: "Jak pomoci člověku,
který je závislý? V první řadě se za něj modlit." 
4) Maséřina, nic jinýho než maksimální maséřina.Vůbec jsem to nepochopil, akorát tak decentně
přibližně tabulku uveřejněnou na konci (aspoň některé názvy poznávám). Newim co si o tom mám
myslet, ale je někdo kdo tomu věří a rozumí????? Defakto tohle je domovská stránka masérů
tvořících tuto sajtu. 

Někdy se docela bojim, že ze čtení zmagořim. V těch sajtách se to hemží samejma ještírkama,
HUUGUUHUUUNALAMANejma a ja newim ještě fším čím možným. Ale je to prodel jaxvině.
Nechápu, jak to může někdo tvořit a ještě navíc tomu věřit. Kdybyste čistě náhodou věděli o někom,
kdo má tuhle úchylku, dejte mi vědět. Celkem rád bych si poslechl. Zatím největší hukot, kterej sem
kdy slyšel (zdravím Šášu :)), byl o tom, že kdysi dávno v Himalájích žil ňákej třímetrovej národ, kterej
byl ňák děsně chytrej a pak vymřel. A prej se našli jejich hrobky. Tak takhle daleko může dojít
závislost na čajových drogách. Lidi, neměli byste pít čaje z Yndye. 

Udělal jsem si tu dusno, hodně velký dusno. Pustil sem do beden housový remixy a dal wolume na
1/3. Ať ti lidi taky něco z toho života maj. 
Powedla se mi hláška: 
> ser na to pokus 2 outshitlukem 
oukej... to bude nestesti.. to bude nestesti... o babicko moje, proc mas tak welky woci???? 
protoze moc dcerunko hulim..... 

Něco sem xtěl napsat, jo huž vim. Jak tak poslouxám ty mixy, tak tu mám jeden track, kterej je
hustej jaxvině. Jen takový dutý údery při kterejch sem cejtil jaxe xvěje stůl, wokna a skleněný výplně v
kanclu.

TV pořad: Zhuleníčka.

STŘEDA 13.06 2001 10:39 

http://www.blesk.cz/clanek1928.htmD
http://vyhuleny.net/ http://mujweb.cz/www/lucid/lucid.htm
http://www.twr.cz/download/otaznik/zavisl.htm
http://www.fw.cz/dianann/ixasat.htm
http://cybertempli.mysteria.cz/www.fw.cz/dianann/ixasat.htm


Sluníčko! Viděl jsem sluníčko! 
Ouplně sem se lek. 467hitů. To to sviští jaxvině. A dneska dva úplně maksimálně zajímavé. Jeden z
domény is.net.tw. To byl určitě člen nějaké hax()orské skupiny, který zjistil význam slowa anonymizér.
Určitě xtěl hax()nout moji genijální sajtu. Ale vy hax()ři! Bojte se mě, protože jsem taky hax()r.
:)))))))))))))) BU BU BU nebo HU HU HU. To mě připomíná hax()ora jménem NeoNeo. To musí bejt
docela takowej malej ubohej ubožáček co má nějakou seksuální frustraci, pravděpodobně ho v
dětství postihlo trauma v podobě klíštěte na lulánku. 
Na takže to byla trocha psychologického rozboru. A druhá dnešní návštěva byla z domény elle.cz a
byl jsem přeqapen, že se zaznamenal jako OS Macintosh. Super super. Kdybych byl vyblázněnej z
emerickejch filmů, tak bych si řekl, že tahle doména patří tý modní agentůře a že tam nepracujou
žádný xlapi. U počítačů seděj fuckt hezký roštěnky a těma svejma dlouhejma prstíkama rejděj s myší
po podložce a nebo něco bušej do klávesnice. A byla by tam jedna, která je ze všech nejhezčí a
fuckt velká hax()rka. Seděla by u linuxowý konzole a bušila by tam příkazy jako například "ps -fax"
nebo "tail -f /var/log/messages" a na obrazovce by strašně rychle skrolovalo hafo textů a pak by se
vypsala hláška "Yo! You hacked koukat.cz" :))) Jenže realita bude hodně nudnější, a tak si myslím,
že tam sedí ňákej týpek co hulí a ráno surfuje po hustejch stránkách s krásnejma modelkama (např.
právě www.koukat.cz). Akorát bych někdy chtěl dělat u módní agentůry, protože dneska někde psali,
že prej fasujou firemní koks. A to by se mi moc líbilo... :)))) 
No to byla trocha legrace na cizí účet. Fucktem je, že si strašně rád čtu statistiky swýho webu.
Protože mě fascinuje ten rozpor mezi tím co tvrdí naší "moudří" představitelé, že hulení se musí
zakázat, ánžto je to droga. Ale když vidím, z kolika firem (a mnohdy se až jeden diví) se lidi
připojujou, tak mi to ňák nesedí. A určitě se na můj deníček koukaj jen samý huliči a určitě to nejsou
žádný trosky, nýbrž vzdělaní (nebo aspoň inteligentní) lidé (obvykle zabývající se výpočetní technikou
neb něčím co má co s počítači co do činění). 
Kdyby byly anarchisti co k čemu, taxe vrátěj ke svejm ideálům a bastlej po skvótech bomby (takový
ty kulatý, černý, s doutknákem), který by pak jako správný anarchisti vrhali po nepřátelích
společnosti. Ja osobně bych vrhnul na jednoho pána z KDU-ČSL nebo wodkaď že je. 

Přivítal mě s otevřenou náručí.

Kruci wenku je tak hezky, že deme na piwo. Co tady...
TTTTTTTTráva.

ČTVRTEK 14.06 2001 11:20 

Dostal jsem mejla, kde mi bylo naznačeno, že z Elle.cz se nikdo nemohl dívat, protože nic takovýho
neexistuje. Ano přiznávám se, všechno jsem si vymyslel (pozn. ale statistky nelžou!). Prostě jsem
měl jednu ze svých vizí, které občas přicházejí a občas odcházejí. Takže kdyby to náhodou četla
nějaká slavná novinářská osobnost, taxem nic nehacknul, nikoho sem nesledowal. A kdybych se
však nečekaně trefil (ale z elle.cz se fuckt nikdo nedíwal) tak to je jen a jen čistokrevná náhoda a
slibuju, že si to nechám pro sebe. Jinak si to může vyříkat z wočí do wočí a budu tvrdit to samý. :))) 
Jsem rád, že svítí sluníčko. Mě to moc těší a mé kytičky ještě více. Již brzy (brzy jazyk nazývati -
připomíná mi to vyjmenovanná slova po Zet., takže i já jsem ve vyjmenovaných slovech) dofotím film.
A uveřejním na webu první fázi růstu mých malých (zatím) miláčků. Rostou jaxvině rychle. Pozoruji
rozdíl nárůstu na lístkách během 12-ti hodin. Tj. večer jsou ještě větší než byly ráno. To je takovááá
parááda. 
Musel jsem dneska udělat velkej nákup. Došly mě hygienické potřeby (tedy hlawně hajzl papír) a



jídlo, taxem musel jít a koupit to. A při té příležitosti sem se stavil v šopu s orijentálním štuffem a
koupil smrdutý tyčinky. Koukal jsem tam na ňáký knížky esli by se mi ňáká nelíbila. A nelíbila. Samej
shit. Pseudointeligentní žvásty vo tom, jak šutry můžou léčit, jak pozorováním dechu noční můry
dojdete nirvány a tak. Nemyslím, že by to bylo něco ke čtení. Osobně si ulítávám na něčem,
mnohem ale mnohem zajímavějším. V tuhle xvíli si louskám P.K. Dicka a Wiljama Gibsona. Myslím,
že to má pro mě větší přínos než špekulovat (ale špekovat má přínos) nad oltáříčekem s fotkami
JXD, Learyho a deSade nad existencí levého křídla enděla Gejbrijela. 

Moudrá slova: 
Mládež, která nehulí, je mládež na hovno. 

Mládež nexce být vyučována, leč xce mít víc hulení.  

Mládež je čistý papír, stačí jen ubalit.  

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí jim to nedaj, a stáří je prudí v tramwayi.  

Mládí je třeba prožít. Nezáleží na množství, které se rozhodneme, že budeme hulit.  

Mládí je šťastné pro svou schopnost ubalit ryxle špeka. Kdo si to uchová - nestárne. 

Mládí je přesyceno neqalitním hulením, dospělý maj praxy na qalitní, zatímco staří maj obvykle
plíce v prdeli. 

Člověk zůstává mladým, pokud je schopen zhulit se, získávat nové hulení a snášet výčitky
okolní společnosti. 

Nejstarší způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat nekonečné rady.  ** Táák, tohle řekl
Ernest Hemingway a měl sakra pravdu. Zamyslete nad tím, kdo do nás furt hučí, že hulit není
normální. 

Mládí je věk nezralých palic.  ** Tak to jsem právě řekl já. 

Můj milý deníčku. Právě sem se posral a pjekně mě to škrábe na prdeli. Doufám, že se to nikdo
nedozví, ánžto by to wostuda jaxvině. Newím, jaxe mi to mohlo stát, ale asi mému svěrači na chvíli
povolili nervy. A už bylo na neštěstí zaděláno. Nevím jak dojedu domů. Pravděpodobně pudu s
nohama do () a lidi na mne budou koukat, jako bych se posral. Těžko jim budu vysvětlovat, že sem
se opravdu posral a že si z nich nedělám prdel. 

Yuháááá, zase dva přistupy ňákejx OPRAVDOVEJCH UŽIVATELŮ. Zaznamenal jsem dva Linuxy.
Supr trupr (to pjela taková ta divná feťácká kapela BAABAA). Jen tak dále... :))) 
Táák a teďka se podívejte na tenhle obrázek: 



Takže, za prvý je to hnusný jaxvině. Vyzařuje z toho taková negativní energie. Za druhý nevím co to
drží ta žena v ruce. Jediný co by to mohlo bejt je antikoncepce, lidově nazývaná pesarem. Fuckt
newim. A hlavně, čím dýl se na to koukám, tím mín nechápu proč sou modrý.

Bzum bzum bzum, my pijeme rum.

PÁTEK 15.06 2001 12:25 

Málo času, sakra málo času. Za hodinu mizím. Celý dopoledne jsem ztrávil u zkoušek. Asi to někteří
znají ze školy, přijde vyučující, rozdá malé testy s chytáky, ty pak opraví a začne zkoumat seminární
práce studentů. Takže takto jsem prožil celé dopoledne. Nic jsem nejedl, ani sem se nebyl vysrat,
fuckt nic. 
Jedu dneska odpoledne na fesťák do Xrudimi, taxe celkem těším. Na fesťákách miluju tu pohodu.
Ležíte na trávě, poslouxáte muziku, pijete piwo a dáváte si špeka. Pohoda jaxvině. Proto se nexci
vůbec rozepisowat, takže přeji hezký weekend.

Don't, don't, tady mame joint.

DEN D-4 18.06 2001 12:08 

Žádnej atentát na kultůru, ale pouze na mé zdraví (naštěstí nikolif duševní) aneb trip na
jedenáctý ročník Independent festu v Xrudimi

Očekávaný den přišel. V pátek. Myslím, že mí věrní to zaznamenali, ale vyjel jsem na jedenáctý
ročník festivalu do Xrudimi. Takže se pokusím vybavit si všechny své vzpomínky, aby report
nedopadl jaxi takhle: "Sme se zhulili jaxvině. A paxme dali pro jistotu ještě jednoho špeka." A proto
si beru do ruky program, abych byl schopen zvukům a útržkům ve své paměti přiřadit odpovídající
jméno kapely. Předem říkám, že jsem se vyloženě na žádnou kapelu netěšil, spíš jsem xtěl vidět
některé jen proto, že je můžu a že mě třeba něco přeqapí. 

Den první. 
Den první se odehrál v eR klubu. Dorazili jsme s M. tak kolem půl wosmý, stavili se u BAFa a
vyrazili na kopec. Přestože byla relativně brzká doba, již se scházeli první navštěvníci, které jste
obvykle snadno poznali podle dlouho a pečlivě připraveného ošuňtění oblečení, baťohů, případně
někteří správní punkeři přišli jen tak. Prostě padni tam kde padneš. A taxme padli do gaučů a čekali
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co se bude dít. Dali sme si piwo (jak trapné a komerční, ale když ste na fesťáku musíte pít piwo -
aspoň z tradice), já obešel několik známých, prohodil s nimi několik obligátních společenských vět
(např. "Co kytičky?", "Já už je mám takový.", "Taky tě sere to počasí?") a šel zase dál. K mému
očekávanému přeqapení dorazil taky Adam, u kterého mi bylo jasné, že jsou jen dvě možnosti. Buď
se wokáže a nebo ne. S narůstajícím množstvím lidí se také zvětšovala smečka volně pobíhajících
psů. Nejdříve byli dva, pak tři a pak jix bylo jaxvině. Docela mě zarazilo, že všichni byli černí. Skoro
jako by i barva psa podléhala módě. No když se to tak vezme, bejt nezávislákem stojí dost peněz. 
Zábava plynula v poklidném tempu, které bylo příjemně narušeno B-novejma konopnejma
koláčkama, kdy mu prej "ujela ruka", takže množství aktivních látek bylo zaručeně větší než menší.
Jakmile přišlo na koláčky, tak dorazil Hugo, protože, kde to žije, tam je Hugo. 
Někdy kolem půl desátý však bylo jasný, že se začátek opozdí. Kapela přijela se značným
zpožděním, tak se začalo baj wočko kolem půl jedenáctý (upozorňuji, že má schopnost vnímání
času byla v pořádku, jen čas plynul takříkajíc jinak). Přesto se posluchači dočkali. Jako první
vystoupili "Orly W blotie Europy" což mi připadalo něco jako miks dubu a reegae, hráli sice dost
dlouho, ale mé maličkosti to připadalo tááákovýýý rozvláčný a ke konci nudný. Osobně mě spíš
zaujala videoprojekce, která běžela na plátně za kapelou. Však taky nebyla jejich. :)) Silně, ale dost
silně sem byl natěšenej na dubovej výplach od Dub-O-Net. Začali pařit tak kolem jedný (se skoro
dvou hodinovým zpožděním), tedy ve chvíli kdy jsem měl ve svém organismu dwa a půl koláčku,
jednoho džojnta a asi 5-6 pif. A proto sem si dost silně hučel. 
Na špeka sme byli venku. Stáli tam, šlukowali a pozorowali psí smečku. Mezi nima pobíhal Kryšot
a, dle mého odhadu, provokal nějakýho dobrmana. Kterej si to samozřejmě nenechal líbit a milýho
Kryšota chytil do tlamy a začal si s ním hrát. Strhla se mela, protože to zbytku smečce připadalo
zábavný (nejspíš se chtěl Kryšot stát vůdcem smečky, ale jako nejmenší neměl žádnou šanci) a
"přihlíželi". Když se podařilo dostat Kryšota z dobrmanovejch čelistí, tak kňučel. A to se pak říká
němá tvář. Sem se před tím s někým bavil o tom, že to není jen blbá němá tvář, že takowej pes má
výhodu, že může prowokowat třeba ocasem. Tzn., že když dá ocásek třeba do tvaru "S", tak to
může znamenat "Ty seš ale hnusnej blbej velkej pes", a dotyčný mi odvědil, že je to blbost. Určitě
není. Tože někdo nemluví ještě neznamená, že mi nemůže naznačit, že sem idiot. 
Takže hráli Dub-O-Net. Moc dobrá věc. Již sem je viděl někdy před 2-3 měsícema a móóc dobrý.
Doporučuju někdy nafštívit. Lidičky skákali, pařili, popíjeli a kouřili TU marihuánu, tákže byli moc
spokojení. Byl jsem v hustým stavu. Chvílema jsem poskakoval, chvílema posedával, ale zjistil sem,
že když zavřu oči, tak videoprojekce pokračuje. Prostě sem začal snít. V jednu xvíli to byl maximálně
sqělej stav. Seděl jsem na schůdku u báru, mírně si podupával do rytmu a sledowal videoprojekci. A
bezevšimnutí jsem zavřel oči a projekce se přenesla na má víčka. Bylo to sqělý, muzika mi
nakopávala obrázky, míchali se části různejch filmů, který sem kdy viděl a asi po deseti minutách do
mne někdo strčil a já se rychle vrátil do "reality". Moc dobrý, moc dobrý. Moc dobrá kapela. Dub-O-
Net zkončil kolem třetí. Sme se s BAFem rozhodli, že pudem spát. Hugo se vypařil, ani sme
nevěděli kdy. Hrát ještě měli DJ Babylon Rocker a DJ Zhulenos Aires. Vzhledem ke zpoždění v
programu hrál jen Babylon Rocker a Z-Aires si holt počkal až na druhej den. 

Den druhý 
Probouzím se kolem jedenáctý. Dáváme si džo... ehm snídani a vyrážíme na Yanderof. Netušil sem,
že je daleko jaxvině. Ale co by jeden neudělal qůli kultůře. 
K Independent festu mám více než obyčejný vztah. Totiž, první festival, který sem ve svém životě
navštívil, byl právě před deseti lety 2.ročník Independentu. Možná, že bych ještě doma našel lístek.
Sem si s M. kdysi říkal, že bysme mohli dostat ňákou vstupenku na všechny následující ročníky, když
už sme takový velcí a staří pamětníci. Ten druhej ročník, by specifickej tím, že se vyjímečně pořádal
na "plynárně", což snad byly ňáký uhelný sklady či co. A tenkrát bylo fuckt strašný vedro, ale strašný
a my seděli na dřevěný paletě co sme tam někde sebrali a koukali jako malý haranti. Tož však pryč
od vzpomínání, ale přejděmež ke druhému dni (tomu významnějšímu) Independentu. 
Hudební produkce byly rozděleny na tři části. Hlavní pódyjum, kde se odehrávaly hlavní koncerty,
pak taneční stan, kde smažili rezidenti z eRka a malá scéna, kde probíhali akce bubínkářů a
"shamanů". 
Přišli sme kolem jedný, celá ta nechutná cesta trvala asi 40minut a drobně chcalo. Což mi spočátku
nevadilo, ale čím dýl se pohybujete v dešti, byť sebedrobnějším, tak stejně prochčijete. Proto sme
si museli dát hnedka piwo. Hudední běsnění začalo asi s půl hodinovým zpožděním, kolem 13:45, a



to skutečným HC nářezem. Škoda, že to bylo vcelku na můj vkus celkem nezábavný hácečko od
kapel No Fate a Waakuum. Přesto však několik punkerů zvedlo ze země a donutilo je poskakovat.
A to sem měl silnej pocit, že Waakuum hrálo nějaký "přebraný" věci od Sepultury a taaak. Takže
jsem se docela těšil, až skončej. 
Moc sem se těšil na "Ty syčáci" Petra Váši. Což vlastně byla jediná kapela, na kterou sem byl moc
zvědavej. Děsně se mi libílo Vášovo fyzické básnictví a hlavně jeho kouzelně ujetý texty. Však i ve
svém novém projektu "Ty syčáci" neudělal své pověsti hanbu. Opravdu vydařený muzikální
seskupení. V přestávkách mezi výměnou kapel a laděním nástrojů (btw. zvuk byl zezačátku dost
příšernej, ale jak odehrály ty HC grupy, taxe začal silně zlepšovat. Což mohlo bejt způsobený HC
nebo zvukařema) probíhala produkce na malé scéně. Musím okamžitě uvést, že nemám rád
bubínkáře a shamanský hudlání. Jediný co mne zaujalo byli Balkanbojs Band a pak mi v paměti
utkvěli ňáký dva maníci, kteří měli dělat "šamanský hrdelní zpěvy" či něco takovýho. Vím, že sem
přemejšlel, esli kombinace dydžeryda a ňákejch africkejch bubínků je to pravý šamanský, ale svý
posluchače si našli. Fuckt sem si však nebyl jistej, jakej je rozdíl mezi technem a bubnováním
(popřípadně hučením do klacku), když oboje dokáže přivést člověka do transu. Akorát pouze v
použitých nástrojích a používaných drogách. Jedni jedou v přírodních (tráva, čaje, kafe) a ty druhý v
chemickejch (ekstáze, lsd, atd...). No prostě tomu nerozumim, nelíbí se mi to a nesnáším je.
(Doufám, že sem aspoň někoho urazil :)) Jo, a ještě sem zaregistroval nějakej projekt, kdy ňáká
roštěnka četla pohádku a kdosi do toho bubnoval. Ale naprosto newím kdo to byl, protože jsem brzo
odešel, jelikož ta pohádka mi připadala zkažená tím bubnováním. V tanečním staně hrál nejdřív
Zhulenos Aires ňáký junglový věcičky, po něm nastoupil BAF se svými junglovými a d'n'b
vypalovačkami, aby se později opět vystřídal se Z-Airesem, kterej s přibývajícím časem přecházel k
technu. 
Vido a Growing Tree z Německa nepřijeli, protože jejich zpěvák nedorazil z Emeriky, tak agentura
poslal někoho jinýho. Méno si nepamatuju, ale bylo to ňáký regéčko a já se bavil spíše pozorováním
lidí. Newím proč, ale fasinujou mě hipíci. Vždy, když vidím hipíka vybavím si písničku od Koubka
"Jsem to ale trapnej hipík". Nic proti hipíkům, jsem však fascinovanej, jaxi tohle hnutí dokáže i po
tolika desetiletích najít svý přiznivce. Samozřejmně, že nechyběli punkáči. I punkáči jsou bytosti
sami pro sebe. Bohužel ne však žádnýho starýho. Dneska už sou to jen mladíci, kteří se snad ještě
ani neholej a na tričkách nosej obrázky vraha Sida Vičůze (a kdyby to byl aspoň trochu lepší
zpěvák). Z veškerejch těhle původne nezávislejch hnutí se během doby stal dobrej byznys.
Punkerský trička a mikiny, korále a přírodní ozdoby pro hipíky, kapsáče a široký kalhoty pro
skejťáky či snowbordisty, popřípadně dneska už moc nenošený kostkovaný flanelový košile ala Kurt
Kobain z Nirvany. Ať chtěj nebo nechtěj, všechno hold podlýhá módě. Na správným fešťáku bývá i
jinej další support než sou lidi a diváci. I stánky dělaj hudební festival. Dala se objevit čajovna, stan
K-Centra (hulili dost cigára), stánky s piwem (i těch 15kaček za desítku "G" se dalo celkem unýst) a
klobásama, hamburgerama, bramborákama (btw. fuckt vynikajícíma) a veganskej stánek (tam jsem
byl zaražen jídlem které se jmenovalo "Banánová pochoutka z rýže"). I toalety byly v pohodě.
Oblíbené přenosné hajzlíky TojToj, ale všichni správní muži chodili k plotu (včetně mě). 
Kolem sedmý přišli na scénu Krausberry, kteří zahráli svoje pohodový vypalovačky jak jedou do
Kolína a tak. Stálo by zmínku počasí. To se kolem třetí umoudřilo, mraky se roztrhali a vysvitlo
sluníčko, který pak šajnovalo jaxvině. Po Krausberry přišel čas na džojnta, taxme seděli na sluníčku,
já prováděl tréning prstů a pjekně pomalu kouřili. Začali hrát slovenští Polemic. Jejich pohodový ska
pjekně podpořilo nabíhající THC a zase sem si hučel. Ska nijak nevyhledávám, ale když už je někde
k poslechu dobrá ska grupa, taxi je poslechnu. A Polemic se mi moc líbili. To jako jó.. :))) Dorazil
Hugo s přítelkyní. Taxme s nima stáli za plotem a dávali špeka. Padlo několik hodně ostrých shotů a
já se těšil na Znouzectnost. Znouzi mám rád. Bohužel mě však nasralo, že qůli časovýmu skluzu
nedostali možnost zahrát přídavek. To nebylo od pořadatelů fér. 
V tanečním stanu už to tou dobou smažilo jaxvině. Tosh masíroval lidi technem a barevný světýlka
kreslili na střese stanu fuckt hustý barevný obrazce. Ze zhora to vypadalo skoro jako létající talíř
plnej zhulenejch ufónů. Ale já byl zvědavej na Support Lesbiens. Nikdo mi nebyl schopnej na tuto
znovuobnovenou kapelu říci relativně objektivní názor. Buď, že je to hnus, nebo že je to sqělý.
Bohužel, byl to popík. A hnusnej. Měli zůstat rozpadnutý. Samozřejmně, že se to mnoha lidem líbilo.
Ale vzhledem k tomu, že jsem měl jejich starý věci celkem dost rád, to co splácali teďka je hnusnej
komerční popík. To že vyměkli, by mne ani až tak moc nevadilo, vývoj je přeci normální součástí
života, ale já měl pocit, že tohle je snaha o něco víc. Například jako u Satelit Kanibal. Jak vydali



novou desku u velký firmy, začali dělat předskokany Luneticu. PHUJ PHUJ PHUJ. 
Na malé scéně tou dobou již nehráli, a místo posluchačů se pod stan začali stěhowat první adepti
na spánek. Ještě měli nastoupit dvě kapely. Chrudimští Daen and the Groove Company a Blow.
Daeni. Měl jsem z nich hodně rozpačitej pocit. Xvílema sem si nebyl jistej, esli má význam, aby bylo
na jevišti tolik tanečnic, ale bylo mi vysvětleno, že jako nexrudimák nedokážu ocenit, když vidím
zaměstnankyni pošty tančit na podyju. No a Blow sem už neviděl, protože bylo půl třetí ráno, kosa a
vlhko jaxvině, proto sme šli spát. 
Tákže nějaký to shrnutí. Nebyl to špatnej fesťák, ale ani nic vyjímečnýho. Z mého hlediska, nejslabší
ze všech Independentů, který sem zažil. Hodně udělala i změna místa. Do teďka se pořádal na
motokrosový dráze, ale bohužel díky obyčejnejm lidem a pravděpodobně i radnici, byl vytlačenej
defakto mimo město. Nejsem si ještě jistej, jestli to je pro festival s takovou tradicí úplně ideální.
Dyk který city se může pyšnit festivalem, jenž se dožil jedenáctýho ročníku???? Tohle by si měli
uvědomit. Volba jiného a lepšího místa by mu určitě prospěla mnohem více. Návštěvníci neudělali
žádnej významnej bordel a to že pijí alkohol a kouřejí trávu??? Na to není nic špatnýho, nijak
společnosti neškodí. Jen se prostě tito posluchači vyjímají z vnímání obyčejnejch lidí. Každopádně,
pokud budu moci, nenechám si ujít ani příští ročník. :)) Be happy. 

Outro 
Domů sem jel z Xrudimi v 11:14 na Pardubice, ze kterých měl vlak vyjíždět ve 11:57 směrem na
Prahu. V Pardubicích přijdu na perón, všude hafo lidí a vlak nikde. Kolem 11:50 hlásí "Nastupujte do
osobního vlaku směr, Opočínek, Záboří, Kolín, Český Brod, Praha Libeň, Praha Masarykovo
nádraží. Pravidelný odjezd v 11:57". Taxem si říkal "Hmmm. To je dobrá prdel, jestlipak to zahlásej
ještě jednou". No a taky že jo. Už sem si začal myslet, že si dělaj prdel, což mě České dráhy
potvrdili asi o pjet minut později, když ohlásili "Ukončete nástup do osobnímu vlaku ve směru
Opočínek, Záboří, Kolín.... Vlak je připraven k odjezdu." Nejvíce zmatení byli starší spoluobčané,
kteří si nebyli jisti, esli sou na správným nástupišti. Takže sem tak koukal, až sem se otočil k
seřadišti, kde stála takowá ta nová pantografová souprava. Někdo v rozhlasu zahlásil "Jak to že
nejedeš, co tam snad xrápeš????". V tu chvíli se souprava rozjela a asi během deseti byla
přistavena k našemu nástupišti. kažopádně, tímto psychedelický výlet ještě nezkončil. Jela nová
souprava, jejiž dveře se ovládají tlačítky. V prvním vagóně jelo hafo důxodkyň, které špekulovali nad
tím, jak se ty dveře otevíraj. Důxodce, kterej seděl vedle mne se pasoval do role "Děda vševěda" a
začal hlasitě vykládat, že se nejdřív musí zmáčknout červený a zelený čudlík, že se to někde otevírá
samo. Prostě mátnul staré paní jaxvině. Když viděl, že může tlachat dál, tak začal říkat, že nekouří,
nepije, do hospody nechodí. Ve xvíli, kdy nějaka postarší paní poznamenala, že takowej muž
neexistuje, se začal rozčilowat, ať se na něj pořádně podíwá, že existuje. Pak vykládal, jak chodil
do vinárny, když byl mladej. No próóśtě hukot. 
Závěrem musím říci, že z celé akce jsem si přinesl táák hustou rýmu, až mě to sere.

LSD - Large System Deficit.

DEN D-3 19.06 2001 10:36 

Táákže nejdříve jedna korekce. Co se týče vykrádaček prohodil jsem No Fate s Waakuum. Tímto
se jim děsně omlouvám. 
Dneska se slaví. Zatím jsem měl tři megapanáky Ferneta a jeden megapanák Napoleona. Doufám,
že tahle hustá smršť nebude pokračovat ještě odpoledne, protože bych jel domů celkem našrot. 
Hmm. Myslel sem, že budu xcát ňáky plody fantazie do deníčku, ale jaxi z toho sešlo. Přišli revizáci
na bezpečnostní zařízení a taxem s nima tři hodiny xodil a otevíral jim učebny. Zážitek jaxvině.
Nejdřív se hodinu vrtali v ňáký posraný krabičce, ke který přidělali telefoní kabel, kterej zapojili do
jiný menší krabičky a říkali moudrá slova jako "teďka to bude lepší", "má to 13 voltů, předtím tam
bylo deset" nebo "to je v pohodě, je to dimenzovaný na 15". (Právě seděl na ICQ Hugo a jako
obvykle si hučel). Pak šli na cigáro, aby xodili po ústavu, koukali do schémat a hledali kudy vedou ty
dráty. No měl sem z nich pocit, že naprosto netušej která bije, kudy je to tažený, protože museli
dokonce volat ňákýmu xixtovi, aby jim řek jaký sou f tom baterky. 
Byl jsem se vysrat. Je to jeden z těch mých častějších zápisů. Takže snad to nikomu nevadí, ale když
tělo si nedá poručit. Zrovna dneska sem se vysral tak nějak líp. Každý vysrání se wod sebe liší.
Některý je hodně do pohody a některý zase hodně naserou (zvláště, když po nich bolí prdel). 



Fuckt už mě to dneska nebaví, jaxe blíží den D, je to složitější a složitější........
BLB - Beginner Like Bill.
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Jdu na oběd. 
Vedu hustou debatu s R. Mám pocit, že mě stale nexápe. Nejspíše je zhulenej (velmi
pravděpodobné) nebo ještě furt učinkuje to máslo co sem si dal dneska k snídani (více než
pravděpodobné). Táákže kurwa práce vysraná. 

Kdysi jsem v týdeníčku vyhlásil soutěž o tom jak vypadám. Přišli mi tři odpovědi, jedna celkem
přesná, ale tak nějak sem čekal na další. Jo, huliči sou pjekně liný. Ale dneska však, byl jsem
přeqapen jaxvině. Přišel mi tenhle mejl. Nikdy jsem nedostal tak hustý, tak sqělý a tak dlouhý mejl.
Opravdu výtečný čtení. Takže jednoznačně vítěz mé soutěže..... 

Pri surfovani po internetu jsem nahodne narazil na koukat na tvuj 
socialne-politicky tydenik a nasledne i na denicek. Jak jsi logicky odhalil, 
stejne tak jako dalsi i ja surfuji vyhradne v pracovni dobe. Jelikoz doma 
masinu nemam, musim se ji nabazit do sytosti v praci, coz me jaksi sere, 
protoze mam monitor natoceny primo ke dverim (bohuzel jinam nasmerovat 
nejde) kde kazdou chvili nekdo cumi co zrovna delam. Proto jsem si musel 
vetsinu tvych stranek vytisknout. Nicmene ma to i svoje vyhody. Doma si 
klidne muzu ubalit dzeka a pak se v klidu chlamat nad mou neloblibenejsi 
rubrikou a tou jest poezie. Vzpominam, ze v nejakych 17-18 letech jsem v 
sobe obevil nesporne kvality v oblasti poezie a zjistil jsem, ze mi v hlave 
zacaly kvest verse. Proto jsem je obcas, vetsinou v zahaleni mozku v seru 
opojeni z alkoholu nebo ve zhulenosti, vyblil na papir. To mi vydrzelo 
dodnes a proto rad obtezuju svejma mozkomisnima zhovadelinama ostatni. Moje 
kamoska V. (pozn. taky znam jednu V. a to je moc dobra trypiardka) odlita ve 
ctvrtek do Kalyfornyje. Ma trochu fobii z letu tak 
sem si rek ze ji pomuzu k prekonani bariery strachu a rozhod sem se ji 
slozit basen na cestu. Rad bych se o ni podelil i s tebou. Myslim, ze nase 
generace basniku neni v dnesni dobe dost dobre pochopena. Ja sam osobne bych 
si pral oslovit svymi dily mnoho budoucich generaci, ktere teprve tak jak uz 
to byva, az po smrti autora prijdou na to co chtel basnik rici. Ja jsem 
touto basni chtel rici jedno, a to aby neletela. 
Velice rad bych prezentoval svou uchylku verejne, ale to je 
zatim v daleke budoucnosti. No, jestli se ti moje tvorba zamlova rad te 
obstastnim dalsimi. 
Jeste bych se rad vyjadril k soutezi kterou jsi vyhlasil, a to myslim tu o 
tom aby ti lidi psali jak si predstavujou jak vypadas. Takze ja si 
predstavuju, ze vypadas fakt HUSTE!!!Jestli nevyhraju tak me fakt naseres. 
Kazdopadne mi odpovez at jdu aspon do prdele, kdyz jsem si dal tu praci ti 
napsat. 
Huleni zdar a dzekum zvlast. 

Pozytyvni 
Leti letadlo leti, 
leti v nem maminky, cigani, Verunka a deti. 
Letusky se na ne smejou, 
v kuchynce obedy pro cestujici hrejou. 

Vsem se zvedaji zaludky, 
vzduchem letaji z blitek dobrutky. 



Sem a tam to houpe a houpe, 
maminky, cigosi, Verunka a deti, 
se (zatim jenom) v potu koupe. 

Najednou nad morem kdesi 
pilot z kabiny cestujici desi: 
"Hori nam letadlo salalalala, 
zachovejte klid a prosim zadnou paniku, 
nikoho at nenapadne brat u dveri za kliku." 

Samozrejme, ze nejakej kreten ke dverim hned bezi, 
a za chvili (asi 30 sekund) 
na hladine oceanu 
rozsekanej na hadry lezi. 

"Jako bych to kurva nerikal," 
pilot si pod vousy mruci, 
"seru na to , dam si radsi dzeka", 
no a za chvili mu ve skebli pekne huci. 

Vysmatej jak leco 
po letuskach se dere, 
na to ze za chvili vsichni zkapou 
jak na placatej kamen z vysoka sere. 

Jeste je tu jedna moznost 
POKUS O NOUZOVE PRISTANI, 
jenze vsude je jenom samy more. 
tak to je teda k posrani. 

Takze je to jasny. 
Zblunk. 

Myslím, že to vůbec nepotřebuje komentář. :)) Be happy.
XTC -eXtreme Time Compression
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První letní den. Jak symbolické. Už aby mi kytičky dozrály. Moc, moc, moc bych to chtěl. 
Stálo by za to podíwat se na statistiku za qěten. Jenže problém je, že nejde Internet natolik rychle,
abych se mohl podívat na grafy. Takže... Pex Mex. Newím jestli mám vyprávět story dnešního letního
dne. Ale budiž. Ráno dorazím do ústavu, sedím si takhle u Internetu, nexci být rušen a najednou mi
po ICQ přišla message, že musím jít na vrátnici. My civilkáři se totiž zásadně domlouwáme po ICQ.
Telefén je pro amatéry. Taxem šel na vrátnici. Si to takhle shinu wokolo hajzlíků a koukám, na
dveřích cedulka "Nepoužívat". To sem si říkal "kurwa, to je ňáký divný", a začal sem čout ňákej
podraz. A taky že jo. Sem dorazil do vestibulu, tam se na mne smály krásné ranní xixty
spolubojovníků, že prej neteče voda, že musíme v kyblíkách roznýst vodu aspoň na některý hajzly.
Taxem symbolicky pronesl "Do hajzlu". 
Vyfásli sme kyblíky, šli ven k cisterně a roznášeli po hajzlech vodu. Vrátnej byl ráno šerifem za něco
pochválen, tak xodil po vestibulu, tvářil se jako Napoleon a vypadal děsně, ale děsně spokojeně a
důležitě. Prostě debil. A pak ještě volal, že už voda teče, ať deme uklidit ty kýble. Taxme se na to
vysrali, protože ňákej vrátnej nám nebude dávat rozkazy. Vod toho sou tady jinší lidi. Tady vidíte, jaký
sme my civiláři drsní hoši. A to sem fčera koukal na zprávy a prej se projednává ňákej zákon, kterej
by zpřísnil civilní vojensko službu. Sou to debilové. Nevěděj, jaký to je hustý bejt na civilce. Ráno
vztávat vo půl sedmý. Pak hodinu na cestě, vybrat si poštu, přečíst newsy, pokecat s přáteli, udělat
něco málo práce, hodinu na oběd, a pak sedět u počítače. Za ty prachy. Co by ti vojáci xtěli?



Abysme vstávali ráno v šest, dali si rozvičku. Nejsem magor. Záda si wod samýho sedění kurwím,
možná že dostanu hemerojdy, plíce wod samýho hulení blbě táhnou. Copak je civilka ňáká
procházka růžovým sadem? Vojáci se maj líp. Furt xlastaj. Hovno dělaj a sou pořád doma. Dyk ani
nevěděj co to je nosit vodu na hajzl. 
Myslím, že už sem dlouho nenapsal básničku. Tentokrát použiji takzvaný volný verš.

Děti 
Po ulici běží, 
mnoho dětí. 

Mají sebou štěňátko, 
Hezký, malý, ušatý. 

Ale co se nám to děje? 
Támhle vzádu, 

něco jede. 
Zatím nevím co to je, 
děti sou spokojené, 

hrají si se psíkem na silnici. 
Ale už se to blíží, 

blížííí! 
Už to vidím! 

Děti zatím ne. 
Děti pozor! 

Je to kamijón! 
Dětí! Kamijón! 

Štěňátko se snaží auto zastavit, 
nějak se mu to však nedaří. 

Jedna nožička tu, 
druhá támhle. 
Třetí nevidím, 

čtvrtá je zlomená. 
Doufám, že to štěňátko nebolí. 

Zlomená nožička se musí dát do sádry, 
pak se zahojí. 

Děti si všímají kamijónu, 
řidič troubí, 
děti výskají, 

jééé kamijón jedé. 
První děťáťko sjíždí po předním skle, 

a za ním hnedka druhé, 
a třetí nevidím, 

čtvrté je šikovné, 
prosmeklo se mezi koly. 
A páte se zuby nehty drží, 

bohuže zuby povolují, 
a zbytek těla kamsi letí. 

No to je neštěstí, 
kamijón má rozbité zrcátko. 

Řidič hrozí, 
div mne neohrozí. 

Kam se na mne hrabe vječný mladík Fráňa Šrámek se svým Džojntem u řeky. Takovou úchylárnu
dokáže stvořit jenom moje velikost. Jsem na sebe táák pyšný, jak jen to de. A že to de hodně. Tak
moc se nadouvám, až z toho mám křeče. 

Na světu namodro vyšlo několik článků i drobných nuancích lidského chování. Jako je například
prdění, sedění ve vaně na špuntu, pití kafe při vložené lžičce v hrníčku. Každý člověk má svůj nějaký



bug. Například já jím polívku čajovou lžičkou. Samozřejmně tuto choutku v pohodě zvládnu při
obědě v restauraci nebo na návštěvě. Ale jinak doma prostě žeru polívku z hlubokýho talíře čajovou
lžičkou. A nesmějte se, protože i vy prdíte a určitě děláte i jiný nechutnosti...

Hacked by eKSe.(M)
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Den D. Ráno sem posedával u zkoušek. Oba dva studenty jsem byl přinuce vyhodit. Tak nějak to
neuměli. To, že napsali test ouplně na hovno by mi ani tak nevadilo, jako že nedokázali do svých
seminárek dopsat pár řádků kódu. Taxem jim vysvětlil, že hodíme žeč ještě příští tejden. 
Sakra, teďka sem xtěl něco duxapřítomnýho napsat, ale naprosto sem zapomněl co. No de stejně
vo hovno, nemám ani tak moc xuť něco psát. Dnes ne. Ale třeba si vzpomenu. :)) 
No vzpomněl jsem si sice na něco jinýho, ale taky sem o tom xtěl psát. Záxody. Když du takhle na
ústavu srát, taxi tam tak tiše sedím ani nedutám, protože když někdo přijde xcát, obvykle netuší, že
tam někdo sere. (Kurwa to je ale dlouhý souvětí). No a taxe chová uvolněně. Někteří si zpívají,
pískají, povídají si samy se sebou či je vydávají zvuky úlevy. Studenti občas hovoří o svých učitelých,
někdy velmi sprostě. 
Protože se mi nexce psát, přidávám několik "údajných" studentských historek (thnx to viki): 

zkracene, prej se to stalo : Jeden profesor zkousel, stedent nic nevedel, tag mu dal posledni sanci:
Kolik je zarovek v teto mistnosti ? Student pocital a rek nejake cislo, dejme tomu 5. Prof. rekl
spatne, sel k nejakemu supliku a vytah 6 zarovku a studenta vyhodil. 
Po urcite dobe sel student znova, vedel opet howno, tak se ho prof opet zeptal. Student rekl 6. Prof
rekl spatne, ted uz zarowka v supliku neni. Ale student mel v tasce svoji pripravenou zarovku, takze
ji vytah a nakonec zkousku dostal. 

pravdiva je ale prej tato historka z Vscht. Na cvikach z mineralogie prines profesor nejakej sutr, a
rek, kdo pozna , co to je, tak dostane zapich. Nekdo vzadu zavolal, "to bude nejaky howno".
Profesor to zaslech, povolal vystraseneho studenta k sobe a student dotal zapich, ze byl prvni, kdo
poznal, co to je.>

To je eksem, nikolif ta hakerská banda!

PONDĚLÍ AFTERPARTY 25.06 2001 11:04 

Jo milé děti. Zhulil jsem se na sračky. V pátek qečeru. Jó holt romantika pátečního pozdního
odpoledne. 
Pro začátek. Určitě rádi hrajete hry. Xcete-li si zahrát něco hustýho a ste-li v tuhle xvíli silně zhulení,
doporučuji tento link. Doufám, že s tím budete mít míň problémů než já. Přeci jen jsem někde jinde a
webový designéři nepočítali s tím, že existuje někdo, kdo nemá radá IE a používá textovej browser.
Jenže v tuto xvíli se dostávám na filozofické pole, kde se cítím silný jako lev. Proč musejí používat
tvůrci stránek magické slovo "Optimized for Internet Explorer 5.0"? No protože sou líný jaxvině a
nextěj se s tím srát. 
Domů sem včera dorazil kolem druhý. Udělal jsem qobědu gulash s kolínkama, sebral všexny
nowiny a začal si číst. Měl jsem puštěnou tývku a koukal na Nowě na hodně hustej film. Newim
přesně jaxe menowal ("tuším že nějak jako -Z doby dinosarů- nebo tág ňák"), ale hustý to bylo. A to
dost. Byla to klasická 60s-70s. Ve filmu pobíhali roštěnky se sestřihama jako v 60s, podprsenkama
z kůží, pjekně vyholený, nikde ani chloupek nebo bahýnko. Newím v čem byla zápletka, ale nejspíš
milostnej trojhůhelník. Herci tam totiž nemluwili, jen vydávali jakési skřeky a ti idioti z Novy
zapomněli vložit titulky. Takže sem si celkem živě představil, jaxe blbá rodina Novákovejch dívá na
týfku, tam pobíhaj hezký roštěnky a maníci, vydávaj skřeky a voni zoufale přemejšlej vo čem že to
vlastně je. Já osobně se nejvíc pobavil ve xvíli, kdy pralidi vběhli do ňáký jeskyně a z ní na ně vyběh
dinosaur. Fuckt hukot. Hustá však byla i scéna, kdy jedna blond roštěnka najde opuštěné dinosauří
mládě a pjekně si ho vycvičí. To pak za ní pobíhalo. No vjeci. Ještě mám v paměti jak dou ti lidi po
pobřeží a kde nic tu nic, najednou z písku vyleze krab velkej jaxvině a začne je honit. Prejže moc
hulím. 
Snad někdo ocenil verzi deníčku pro smažky. Mě se moc líbí. PIKO PIKO PIKO. 

http://pbskids.org/teletubbies


Jestli je vaší oblíbenou látkou právě piko, taxe račte podívat jaký to může mít následky na duševní
zdraví. A nebo vás zajímá nejnovější situace na Marsu? No mezi náma řečeno. Pokud si myslíte, že
hulíte hodně, taxe podíwejte, že nikdy nemůže bejt tak špatně, aby bylo nejhůř . 

No ještě sem něco xtěl poznamenat, ale nebylo to až tak důležitý. Minulej tejden sem se celkem
pobavil u chobota Chobota, jak přiwotrávil 30 lidí durmanem. No to musel bejt dobrej fallus. A ty lidi
co na něj šli ještě větší. Jaká to touha žene lidi do něčeho o čem nemaj ani šajnu a přitom by chtěli
být tam někde, kde nemůžou být. K čemu jim nepomůže ani jednou měsíčně někde ležet, poslouxat
přiblblou muziku (ani byx se nedivil, kdyby to byla Enigma), dejchat a myslet si, že se mi dostane
osvícení. Ech. (kurwa, teďka pod mymi okny projelo ňáký reklamní auto a děsně vyřvávalo posranou
kotlíkářskou písničku Na hradě Okoři, džojnti už nehoří .) 
No a závěrem se zmíním o tom, jak celkem "pobavily" narozeniny "boha" Václava Klause. Je to vůl.
Jinak se to říct nedá. Udělal ze sebe pjeknýho troubu. Oslavy jeho narozenin mě připadaly trochu
jako zmrtvých vstání boha deště...... Dárky, ale, ale to si nemyslím, ale pane redaktore, vy lžete, vy
opravdu lžete. Dyk já hulím...

Je administrátorem MZE šílený vůl nebo Jan Pleskáč?

TR 26.06 2001 10:42 

"To je hustý," pomyslel si, když seděl na lavičce a pozoroval vodotrysk. Takovej divnej, trochu
vypadá jako by ze země vylejzal nějakej červ a z jeho otevřený tlamy tryskala proudem ven voda.
"Nemáš něco k pití?," ozvalo se vedle jeho pravý ruky. "No ty wole nemám", odpověděl mu a furt se
díval na vodotrysk. Kolem šuměly stromy a po cestě chodili lidi. Sem a tam. Jednou mladý, jednou
starý a vobčas ňákej pes. 
"Myslíš, že je ta voda pitná?", ozvalo se opět po jeho pravé ruce. "No to newím," přemejšlel nahlas a
začal se věnovat pozorování postavy,která začala pobíhat po okraji kašny. No kašny, dalo by se o
tom silně pochybovat, řekněme po okraji otevřených kulatých úst podzemního dravce. "Co se stane,
když se napiju?", zeptala se znova postava. "No nevím. Maximálně ti bude zle, ale když si
vypláchneš ústa, tak by to nemělo bej nebezpečný," odpověděl sedící a vypadal, že si hučí. 
"Sem měl takowej sen, že du po ulici a koukám na parte, kde sou napsaný čtyři ména. Už jenom to,
že byly na jednom papíru čtyři ména mi připadalo divný, ale když sem si pak přečet, že se napili
otrávený vody a umřeli, tak mi teďka teprf došly souvislosti." 
"To je hustý," zase si pomyslel a pozoroval figurku jak balancuje na okraji a snaží se nabrat do dlaní
vodu. Nedosáhla. Přeběhla o kus dál a natahovala dlaně k jinému proudu. "Tady se skoro pokaždý
někdo z nás vykoupe. Obyvkle tady hrajem fotbal, dwa sme tady na okraji a zbytek na nás kope
umělohmotný flašky a my je chytáme. Vždycky tam někdo zahučí." 
"Koupil sem vynikající papírky. To byla klika, " pomyslel si, když přemejšlel jak je venku hezky.
Dneska bude pohodovej den. Klídek, žádnej spěch. Sklepal ze sebe tabák s trávou a přehodil si
přes rameno tašku. Vstal. Postava na vodotrysku se ještě snažila dostat trochu vody do dlaní. Nějak
se nedařilo. "To už dem?", zeptal se. "Jo, vezmem to zadem přes most," pronesl s klidem. 
Cesta vedla přímo, mezi trávníky a stromy. V korunách zpívali ptáci své písně, lidi chodili, psové
pobíhali a oni šli k mostu. Včera u něj stáli policajti a čekali až někdo vjede na most na kole, aby ho
mohli na druhý straně zastavit a s ledovým klidem mu vysvětlit, že je tam zákaz vjezdu. Lidi to moc
nechápou, protože k mostu je přivedena cyklistická stezka, aby přesně na hranici s mostem byla
cedule "zákaz vjezdu". Policajti tam pak můžou stát a chytat lidi na špek. To pak zastaví nebohého
cyklistu: "Dobrý den, pane cyklista. Víte, že jsem vás dostali na špeka?" 
"No to není možný, jak je to možný?" ptá se obvykle překvapený cyklista a je zděšen co provedl.
"Dobře se podívejte, pane cyklista, tady je zákaz vjezdu a vy byste měl slézt z kola", vysvětluje jeden
policista. Pán s kolem je zděšen, protože tímto místem projíždí už hezkou řádky let a nikdy ho nikdo
nezastavil. Až teď. "A kolik mě to bude stát?" vysouká ze sebe pán, nervozní z toho, že ho zastavili
policajti. 
"Nóóó," podíwají se na sebe poldové, "my sme neříkali, že vám chceme dát pokutu. My sme vás
původně vytáhli na špeka, protože neradi hulíme sami." 
Cyklista nechápavě kouká a v hlavě se mu všechno motá. "To není možný, já přeci nemůžu mít
takovou kliku," běhá mu furt dokolečka. Paxe nad tím zamyslí, sedne si na kolo, dá s poldama pár
prásků a jede dál. 

http://www.mujweb.cz/www/David_Tramba/dt1.htmA
http://www.eldar.cz/hade/mars.htmlm
http://www.eldar.cz/hade/index.html


Přešli most. Před nimi se otevřela pláň po které běhali bizoni a indiání. Na obzoru se rýsovali
Skalisté hory, jejichž vrcholky končili kdesi v oblacích. "To je hustý", pomyslel si, když přeskakovali
trhlinu v zemi. "Bizoni, Indiáni, hory, to sou mi věci", honilo se jim v hlavách. Když se otočili, viděli za
sebou most přes řeku. Jejich zraky se na vteřinku setkaly, přeskočila jiskra a oba dva hned věděli,
že se jim to nezdá. Naprosto si rozuměli. 
Blížili se ke stádu bizonů. V dálce slyšeli dupání koní a šílený řev Indiánů. "Ty vole, to je Vinetů." 
"Není, copak to na takovou dálku poznáš?", ale to nebylo tak podstatný. Byl to Vinetů. Jeho velký
rudý pokrevní bratr. Potkali se někde v kofáči a uzavřeli bratrství na život a na smrt. "Co to děláš?"
zakřičel přes celou pláň. 
"Lovím bizony, nevidíš?" přinesla ozvěna odpověd. "No vidím. A proč?" nesl vítr zpět další otázku. 
"Jen tak. Chce se mi." přinesla další odpověd již v celku nasraná meluzína, která přemejšlela, proč
se ti dva radši někde nesejdou. Ale co mohla víc dělat. Než si myšlenky honit jak vítr ze strany na
stranu. 
"Jdeme k horám, newíš jak to tam vypadá?", zeptal se Vinetůa a čekal co se bude dít. "Je to v
pohodě, klidně děte dál, voni se vám bizoni vyhnou," děl moudře vinetů a odcválal do dáli.
Pokračovali. Až se dostali ke břehům bizoního moře, jehož okraj se vlnil množstvím živých těl, občas
se ukázal čumák nebo ocas. Stáli tam tak a čekali. 
Najednou se otevřelo nebe a bizoni se začali rozcházet, dokud mezi nimi nevznikla široká cesta.
Vešli. "To je hustý," pronesl muž a díval se s otevřenými ústy na nádhernou zář linoucí se z velkýho
hrnce na vrcholku smrku. "Tak za to můžou trpaslíci," pravil spolucestující a divně se smál. "Není
možná." 
"Ale je, jednou za rok vynesou svoje hrnce s poklady na vrcholky smrků a pak se dívají na tu zář,
která se šíří směrem k horám." vyprávěl s nadšením a ani si nevšiml. že se mu mírně třesou obě
ruce nervozitou. Uvědomil si, že on ani jeho průvodce trpaslíka nikdy neviděli. Šli blíž a opravdu tam
byl. Malej zelenej mužíček, oblečenej v myslivecký uniformě. "Stůj nebo střelím", zakřičel na
přibližující se muže. 
"Neblbni," vyletěli jim ruce vzhůru, "to sme my." 
"Kdo my?", nervózně ječel trpaslík. 
"No, my", hulákal. A v duchu si myslel, že je ten trpaslík, ale hroznej vůl, když nechápe, že to jsou oni.
Trpaslík se zamyslel, protože to byl fakt. Sám pro sebe si říkal, co s tím. Najednou se však všechno
zatočilo, země se převrátila a vyzvrátila svoje vnitřnosti do vnějšího vesmíru, vedle policajta se
plácal cyklista i s kolem, mezi nimi se vznášely dukátky a někde v zádu byla vidět zelená tečka
trpaslíka. Z ničeho nic se to uklidnilo, vzduchem problesko několik záblesků a já seděl v parku a
říkal si "To je hustý". 

Nejspíš si někdo položil otázku, esli sem se dneska nezhulil. Jo zhulil. A jaxvině. Ráno sem vyrazil
kolem šesti štyřiceti na vlak. Jel sem s M. a když sem si to štrádoval po ulici potkal jsem O., kterej
mě vytáh na špeka. Tedy musel jsem investowat do papírků (vyxytnul jsem fuckt sqělý), cigár a
málem i sirek. Stálo to však za to. Seděli sme v parku, kouřili a řešili různý hustý problémy.
Výsledkem byl plán na ovládnutí vesmíru. Takže se máte čeho bát.

Sedum Nedvědů na cibulce.

TŘ 27.06 2001 10:24 

Táákže ještě sto hitů a někdo usne. Každou vteřinu na Zemi někdo usne. A to buď spánkem věčným
nebo jen tak. Třeba zhulenej. No já se fčera zmastil. Jaxvině. Sem si vzpomněl na Wokouna, jehož
největším snem bylo mít vanu plnou haše. Tenkrát sem ho nechápal. Dneska už chápu. Taky bych
chtěl mít plnou vanu haše. Wokoun dycky dostal ja jaře záchvat a lítal po městě a v rámci akce "Za
město zelenější" všude sázel technický konopí. Úplně nejradši měl truhlíky, který byly na policejní
stanici za wokny. Samozřejmě, že před školou a před radnicí nesměly chybět charakteristický
rostlinky. Co se ním stalo nevím, protože už před těma wosmi lety experimentowal s peřím. Takže
asi někam wodletěl. 
To byla trocha vzpomínání. Asi před pjeti minutama sem dostal celkem dobrej nápad do týdeníčku.
Odpoledne ho musím sesmolit a zařídit jeho vyřízení. Jsem sám zvědaf jak to dopadne. 
Mám pár napadů na změnu engine. Jenže musím to nexat vyhnít, aby se z toho něco urodilo. Serou



mě totiž silně skrolbary v levém frejmu. Kurwa, kurwa, proč musej bejt uživatelé tak líní a furt xtěji mít
prostředí klikací? Dykse jednou proklikáme až do prdele. Půdeme na záchot a "prosím, mohl byste
dwakrát kliknout na splachování". Budete xcát v hospodě do mušle a "prosím, mohli byste svým
penisem dvakrát kliknout o okraj mušle, děkujeme." A největší HC by nastalo, kdybyste třeba na
hotelu v klidu srali a paxe wozwal hlas "prosíme serte tak, aby vaše výkaly způsobily dvojitý klik na
naše čidlo. Interval je jeden a půl sekundy. děkujeme." A dokud by vaše howno nezpůsobilo
dablklik, tak byste nemohli odejít.... 
Jo, sou to věci. Dneska pudu pryč dřív, páčto si domů povezu můj subwoofer. Moc moc se těším. A
budu sklepávat prach ze skříní a womítku ze stropů. Kruci, mam co na přemejšlení.

Ježíš! Ježíš..

TV 28.06 2001 13:43 

Kurwa, je vedro. Ale hlawně, že slouží. Dneska ráno sem musel pracovat. Sundávali sme posraný
zaswiněný nástěnky, aby mohli malíři zliqidowat všexny ty fleky pod tím. Moc se tady neuklízí.
Takowýho prachu co sem viděl, sem už dlouho neviděl. To je ale hustý slovní spojení. :)) 
Taky nás poránu děsili tím co fšexno budem muset udělat až nastanou prázdniny. Myslím, že začnu
prázniny nenávidět. No, BAF mi trochu převoral stránky. Vymyslel to moc dobře, ale já to musím
dotáhnout do konce. A možna, že z toho budu míít táákovou radost až na kost :))) 
Sem si vzpomněl co sem dělal fčera. Někdy po třetí sem dorazil na privát a zapojil subwoofer. Zvuk
dostal jakoby další rozměr. Střelba je zvláště vynikající, ale wono i cokolif co má krátky a "dutý"
zvuky. Všexno zní jaxi reálněji. Akorát, že ho asi moc neužiju, protože se v baráku ten zvuku nese
jaxvině, a fšexno se klepe a spolubydlící si postěžoval, že když xodí tak to ani nevadí, ale když si
lehne a uklidní se, tak začne vnímat ty dytý hustý rány celým tělem, a to že je pak psyxo. (pozn.
kurwa, to je wedro jaxvině). 
Hryzla mě včera do nohy ňáká zvířecí svině. Asi sem po tý zahrádce neměl až tak moc pobíhat.
Wono to bylo fčera vůbec hustý. Když sem dovez subwoofer, taxem šli na jedno piwo. Sem se vrátil
tak baj voko kolem půl pátý, páty, lehnul si a usnul. No probudil sem se kolem osmý nebo půl
devátý, dal si sprxu, konopný máslo a ubalil špeka a šel tlachat na zahradu s T., kterej by se měl
učit, ale místo toho radši šmejdil po městě. Kolem desátý si lehám, a hróózně dlouho sem se
převaloval. Usnul sem zhruba kolem jedný, abyx se ráno probudil nasranej, že sem se nevyspal.
Život přináší absurdní xvíle. :) 
A ještě jedna podstatná story z dnešního dne. Sme šli pro ňáký vjeci na sousední ústaf, kterej je
plnej roštěnek. Táám to bylo tááák hezkýýýý. :)))

Můj velký guru Medvídek Pů.

TK 29.06 2001 12:50 

Sem se zase vysral. A to pořádně. Od rána nestíhám. Možná, že si toho někdo všimnul, ale dneska
se rozdávalo vysvědčení. Ráno jelo vlakem spousta dětí a mládeže, někteří z nich slušně
oblečených do qáder v kombinaci s teniskama, a hlavně... Všixni měli v rukách desky na
vysvědčení a ti největší zoufalci i qětinu pro svého učitele. No já když si vzpomenu, jaxme dycky
škubali kytky ráno při cestě do školy.... :)))) 
Tákže sme po první přestáfce dělali dozor. Jedna z těch příležitostí, kdy můžete bejt arogantní na
vyučující (hlavně učitelky). Vystěhovávali se lavice ze tříd, a vzhledem k tomu, že se budou umejvat
wokna, taxe nesměli dávat lavice právě pod ty wokna. No my civilkáři sme na to dohlíželi, aby
nevznikl bordel. Až na některé účy, které začaly přemejšlet. Tzn. já jsem vykřikl "Kurwa pánové, ty
lavice sem pod ty wokna nedávejte, budou se umejvat, dejte je tady vedle těch skříněk." Jenže asi
minutu nato přišla jejich učitelka, která začala trojčit "Sem ty lavice nadávejte, dejte je pod wokna.
Ať se dá dostat k těm skříním". Měl bych zdůraznit, že skříněma jsou míněny fuckt hodně starý vitríny
s ňákejma telefeníma ustřednama a trubkama či s čím. Taxem musel zase nastoupit já a zwolat
"Kurwa, sem to nedávejte, dyk říkám, že ty wokna se budou mejt!" No fakt bordel. A na ostatních
patrech měli kolegové to samý. Fuckt raxot. Paxme museli přeměřovat nástěnky, proč, to newím,
ale určitě je to k hownu. 
Kromě mytí woken se bude i malowat. I u našieho vedení (nikolif ústředního). Proto sme do teďka
vynášeli kancl jednoho zástupce, a za půl hoďky budeme druhýho. Nidky bych nevěřil, že lze do



místnosti zhruba 4x7 metrů nacpat jednu stěnu, tři stoly, stoleček s počítačem, stoleček s tiskárnou,
dvě křesla a konferenční stolek, umyvadlo, magnetickou tabuli, dvě tabule s rozvrhama, obraz ČR,
obraz prezidenta, umyvadlo, odpadkový koš a skříň, která je těžká jaxvině a nikdo neví co v ní je. 
Jó, konec školního roku je raxot. Jsem docela rád, že už nemám prázdniny. Jááá bych se táák
zasraně nudil. Asi bych musel začít fetovat, abych si zkrátil čás (a život), jenže to by nebylo to pravý
vořechový. Fcelku ani nezávidím svýmu spolubydlícímu, že může spát až do jedenácti (jediný co je
blbý, že mu nedocházi, že sou zase lidi, který vstávaj v půl sedmý), ale což de vo howno. Co doma?
Ve faše se aspoň furt něco, ste mezi lidma, a přeci jen. Je furt lepší jít si na reálnýho špeka nebo
píwo, než na virtuální seks po internetu. Ne? :)) 
Sem si eště vzpomněl na dvě hustý myšlenky co se mi prohnaly hlawou. Včera večer, když sem
přijel domů, taxi to tak shinu po nástupišti a koukám, na druhý straně ňákej nachcanej chlap s ještě
nachcanější ženskou. Ta byla tak v řiti, že se motala po všech štyřech po peróně. A jak ten xlapík
uviděl, že přijel náš vlak, taxe vrhnul do kolejiště a přímo krleš to vzal přes koleje na protější
nástupiště. Na ženskou se vysral a sednul si do vlaku. A já už tak stojím skoro u přejezdu, když tu si
všímám, že ta ženská se zvedla (no zvedla - v rámci svých možností) a vrhla se taktéž do kolejí.
Nejdřív se válela v jedný koleji, paxe jí podařilo překulit na kopeček štěrku co je mezi jednotlivejma
směrama. To sem si říkal, že to začíná bejt zajmavý, protože závory šli dolů a za zatáčkou byl slyšet
ryxlík. No a wona se doplazila do druhejch kolejí a začala se drápat na perón. Jenže ji to ňák nešlo.
Tak museli přichvátat průvodčí, který ji zvedli a vytáhli. No hustýýý, docela sem ji přál, kdyby jí ten
vlak urval třeba nohu nebo roku. No teďka si říkáte, že sem asi pjekná kurwa, a máte pravdu. Jenže
zastávám názor, že každý je svého štěstí strůjcem a když požívá jakékoliv drogy, měl by si být
vjedom toho, že na to může dojet. A tohle byl přesně ten případ. 
A dneska sem si to tak důstojně kráčel do ústavu, šel jsem wokolo masny a tam byl přivázanej
takowej jeden z těch důxodcofskej psů. Tlustej jaxvině, nožičky malý, vočička vylezlý. Tak mě
napadlo, že by bylo hustý toho psa sebrat a unýst. Pak by večer ve zprávách na TV Nova byla
reportáž, jak je ten svět v prdeli a kam směřujem, že už se důxodcům kradou tlustý psi, aby mohli
bejt vydíratelný.... :))) 
Nejde nám zase Internet. Admin paří Counter Strike. To mě napadá, že sem včera našeho admina
viděl. Asi byl přinucen opustit své doupě a jít na ňákou poradu. Vypadal fcelku nasraně. Asi měl
zrowna rozehranej ňákej level. Kdo ví? Mě je to jedno. Akorát mě sere, že nejde zrowna teďka net.
Myslím, že během prázdnin to budou asi dost těžký boje. Stálo by za to haknout proxynu, možná
bych mohl říct nějaký hax()rský skupině. Jenže problém je, že nemáme IISko, takže nepřipadá v
úvahu žadnej CGI FILENAME DECODE BUG + TFTP.... Tak blbej zas ten Linux není.. :))) 
14:06 - Právě sme dodělali kancl dalšího zástupce. Vodxytil mne šerif, že bysme se mohli vrhnout
na Meka. No, f čem je bug. Někdy před vánocema si uvjedomil, že máme na ústavu Macintoshe. Že
bych ho mohl rozxodit, taxem nad tím bádal, zjistil, že ten kus prehistorickýho počítače ma
naistalowanej MacOS 6, 13palcovej displej, a naprosto nekompatiblni železo s rokem 2000. Tzn.,
že když vytvořím adresář, tak ma datum 1.1.1950. Hlavně k tomu kompu sou dodaný nějaký
cédéčka s výukou jazyků. Šeriff fuckt nexápe, že už sou deset let starý, úplně k ničemu a čas od
času se mně zeptá jestli se z toho učím. Jak mu mám vysvětlit, že je to úplně na howno? 
No jo, seru na to... Gou houm.

Nemám rád. Ale koho?

BT 30.06 2001 15:40 

Je něco po půl čtvrtý a já si buď mužu číst, koukat na týfku, sedět na zahradě, či se jen blbě flákat.
Ale nedělám ani jedno z toho, protože se mi vůbec nechce. Přemejšlím, proč a kam jsem se to
narodil, kam směřuju a co dál. Nenapadá mě nic vznešenýho ani chytrýho, taxem si ubalil na večer
špeka. Dělám to tak často. Někdy během dne si ubalím džojnta a paxe na něj celej večer těším.
Pak líp chutná. Je fakt, že bych si mohl vykouřit hnedka teďka, ale požitek z mírného opojení bude
zvýšen touhou po něm. A to je ta největší legrace na hulení. Ne se zhulit na mraky (no i když ten
poslední weekend, jaxem si dal prvního špeka ve štvrt na siks na Pankráci ;-) byl hustej jaxvině), ale
jen tááák do pohody z tý okolní nepohody. Kurwa, sem skoro básník. Jenže to zní úplně blbě. Dá se
považovat za něco extra svěřování se svými pocity (i když ne se všemi, pořád skrývám pár hustejch
emocí) několika štenářům? Spíš je to jisté uspokojení z exhibice, radosti z mystifikace a příjemné
prožití spousty volného času. Ups. To je žůžo... :))) 



Sem si decentně poopravil zesík. Jak mám ten subwoofer, tak byl málo buzenej. Taxem dostal
několik odporů, abyx si je napájel do zesíku. Taxem to udělal, jenže to nemůžu vyzkoušet anžto se
spolubydlící učí a je proto mírně nervní. Jenže v sedum de zase internetit se svojí láskou, AI
vodněkud z východu, tak ho budu moct vyzkoušet. Prej mu to nebude vadit, ale ještě uvidíme, co
udělá DUSSS DUSSS po dvoux hodináx. 
Je večer. Dal jsem si džojnta, takovýho divnýho materijálu, ale fcelku něco pozoruji. Během
odpoledne jsem provedl nějaké optimalizace, aby to vypadalo rozumě i v Mozille. Je to děsný.
Každej browser to zobrazí úplně jinak. Maj v těch implementacích renderovacích jader bordel. Místo,
aby to vypadalo civilizovaně pod vším, musí se optimalizovat. Děs, hrůza a utrpení. Víc se k tomu
říct nedá. Nu což jsou horší probémy. 
Ve městě jsou šátoráci, komedianti nebo houpačkáři. Jak xcete. Jeden jejix syn xodil se mnou do
třídy, už sem o něm psal, ale tenhle weekend jsou v city pracovně. Tzn. po městě se rozhlejhá šílený
zvuky komerčních vypalovaček. A jaxe odfiltrujou vysoký tóny při průxodu ulicemi, u já slyším jenom
ty hloubky.

Úúúú. Konec měsíce.

MOUdREJ NAViGátOR

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


MOUdREJ NAViGátOR

http://counter.cnw.cz

