Tegnap volt a nagy nap, amire annyira vártunk! Már ez első után azonnal egyeztettünk a 2.
időpontjáról, és sokan ehhez igazították a programjukat is. Szóval volt készülődés, izgulás.
Főleg ugye Nektek, Lányok, akik összeszövetkeztetek a hátam mögött, és létrehoztátok a
Meglepetés kommandót! Így visszaolvasva – és még többször át fogom böngészni –
elképesztő, hogy mit szervezkedtetek. Csodálatos meglepetésben volt részem, és én lennék
a legboldogabb, ha képes lennék szavakba foglalni az érzéseimet.

De ez sosem volt az

erősségem:)
A sok apró kedves meglepin kívül, mutatom azok kedvéért (is), akin nem voltak ott, hogy mit
kaptam:

Annyira gyönyörűűűűű, ugye?? És én milyen jól nézek ki!:) A csíkos harisnyát külön imádom.
Gyanítom, élőben nem állna ilyen jól rajtam:)

És még egy Óda is!! Amin felváltva kellett sírnom vagy nevetnem, mindenesetre a szívem

túlcsordult az érzelmektől.
Óda….(meg egy kicsit vissza is)…
Tejeskávét szürcsöl reggel, s rögtön megtel’ életkedvvel.
Egy banánt betol melléje, s várja már őt kedves gépe.
Kinyitja a levélládát, szeme kápráz’ attól, mit lát:
cewés lányok írnak egyre: “Krisssz, csak egy kis tanács kéne!”
“Hogy rakjam fel a textúrát? Hogyan fotózzam a túrát?
Melyik blending helyénvaló? Mindezt tudni volna de jó!”
PS-t megnyit, tesz-vesz próbál, megoldásról videot gyárt.
Türelmének határa nincs, a mi Krissszünk valódi kincs!
Lépést lépés után elmond, magyaráz ő, s félre a gond!
“Nyissunk most egy új réteget, próbálgassuk a blendinget,
rétegmásolat is kéne, és még pluszként tetejébe
rajzolni kéne egy vadkant, de én itt most elakadtam…
vegyük az inverzét ennek, tegyük meg ezt színtelennek,
ismerős kombináció?: A, h, ctrl, shft, alt, g, ó….
Nem tettem semmi mást rája, csupánt néhány apróságot,
Rosey Posey-t,Roben Mariet, Lorie D.-t,ahogy azt látod….
Bocsi lányok, mindjárt jövök, néhány panorámát lövök.
Kimegyek a szigetre, Parlamenthez, ligetbe,
s ha megjöttem, irány Róma! Áhhhh, inkább a négy unoka!
Amíg velük játszadozom, legalább nem körmöm rágom,
hogyan töri össze magát kaszkadőr életem-párom.
Na és az a kamasz kölkem, sokszor kérdem: noooooormális?
Planking g-be vágja magát, s nála ez nem formális…
Térjünk vissza most a képhez, rendelj zöldhöz némi kéket.
Mosd össze a rétegeket, textúrázni el ne feledd!
Remélem, hogy tetszett a trükk, s hamarosan kipróbálod,

a cewe galériájában várom a szép alkotásod!”
Elzárja Krisssz a videot, cikket gyárt most alapszintest,
elejétől tanít mindent, hogy a PS-t jól megérthesd.
“Jaj, még gyorsan, sorsolni kell! Ki nyeri a heti cewét?”
Bentfentünktől utalványt kér, s felfedi a nyertes nevét.
“E héten, barátunk: Random, Téged szeret, Borbála,
gratulálok, utalvány megy, Szevönsz hevön boltjába!”
Mikor ezzel mind elkészült, leszalad a pincébe,
beköt néhány könyvet gyorsan papír csecsebecsébe.
Feldobja a Meskára ő, pihennie nincsen idő,
fut mostmár a lekvárokért, várja már a forró sütő.
Sütemény sül friss lekvárral, délutáni nyalánkság,
unokái mind felfalják: “lefotózni?… badarság”.
Elcsitult már minden végre, itt az este, géphez ül,
Cewés csajokkal csacsog már, skype-on keresztül.
Videoscrap fedőnéven kurta furcsa listából
Random bácsival karöltve 6-7 tételt kisorsol.
Ebből készül csevej közben néhány ultramodern kép,
s ha mázlink van el is szólja közben, neki mi a szép.
Mivel ez a múltkor így volt, kaptunk kapva az alkalmon,
készültünk egy meglepivel cewés lányok, alaphangon.
Reméljük, hogy örülni fogsz, de könnyezni minimum,
szeretettel fogadd tőlünk eme kis ajándékunk.
Kicsi ez a cuccos ahhoz, hogy véle kifejezhessük
mennyire hálásak vagyunk, hogy vagy nekünk, DRÁGA KRISSSZÜNK!
Köszönjük a jóságodat, ﬁgyelmedet, türelmedet,
kitartásod, tanításod, okításod, szereteted.
Egyszóval köszöntünk Téged, Drága Krisssz,

ez egy óda volt….meg egy kicsit vissza is. :)))
Nem tudom eléggé megköszönni, s szándékosan nem is írom, ki írta a verset, rakta össze a
tablót, vagy festett szépre engem, stb, stb. úgyis tudjátok, viszont a többiek ugyanúgy
hozzátettek ehhez az egészhez, és így, egyben az egész csapat készült erre igen titkosan:)
Nagyon sajnáltuk, aki nem tudott eljönni, és reméljük, a következőre sikerül. Előreláthatólag
április 21. a dátum, lehet beírni a naptárba:)
Remélem, mindenki jól érezte magát! Nagyon jókat beszélgettünk, nézegethettük egymás
oldalait, fotókönyveit élőben, rengeteget nevettünk, hosszú unalmas, téli estéken lesz miből
töltekezni:)
És természetesen ismét szeretném megköszönni ügyvezetőnknek, Zoboki Zoltánnak, hogy
támogatja ezeket a találkozókat, és Szekeres Eszternek is a sok segítséget.
Szuper volt lányok! Most marad a videóscrap, a fórum és galéria, aztán hamar itt lesz az
április!
Még egyszer hálás köszönet mindenért!
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