Približne piaty deň sedím vo svojej duševnej pracovni a flirtujem s monitorom osobného
počítača. Moje prsty behajú naprázdno po klávesoch a píšu Vám pozitívne správy o jeseni,
ktorá letmo prechádza našim milovaným mestom....o jesenných trhoch...o západe slnka...
Zatvorím si oči a vidím Vás, delíte sa mi na extrémne skupinky. Podaktorí z Vás sa
usmievajú, iní krútia hlavami, nuž a ja v pozícii mŕtveho chrobáka Vám chcem od srdca
napísať, že Dadka zostáva a netúži po výstredných zmenách. Totiž nie je jedno či sa
mením ja, alebo Váš pohľad na moju osobu...zdanie klame a my klameme tiež :))
Ja budem tu a budem Vám písať vždy keď to bude možné...občas plná elánu, občas
obkliesnená smútkom, presne tak ako doteraz. Naďalej budem tlmočiť Vaše myšlienky
a postrehy ak budete o to stáť...
Totiž táto stránka nevznikla z presvedčenia a túžby prezentovať vlastný svet a hodnoty,
na to sú tu ďalšie moje aktivity, ktoré súvisia viac-menej s mojou vôľou, egom
a fenomenalitou pustého bytia. Ďakujem pekne, vypracovala som sa tam, odkiaľ už nemám
čo stratiť a to tak, že som sa učila od Vás. Ste mojim hnacím motorom ľudia. :)))
...A tí z Vás, ktorí si mysleli, že existuje šíre more a žeravé slnko...no neviem – neviem,
nechcem Vás sklamať, ale ja som veru stala súčasťou úžasnej ilúzie, kde bager roznášal štrk
a regiment vody, soľ sa sypala sama a vlny hojdal stimulátor. Slnko v zástrčke nastavené na
32 stupňov nás takto navádzalo k tomu, že sme pri mori na vlnitej pláži, kde je ukrutné teplo
aj v tieni. V skutočnosti však existuje len jeden svet a my v ňom.
Život vytvára pojmy aj dojmy a vždy záleží od nás ako sa k nim dokážeme prispôsobiť.
A teda Vy už viete...možno ste to vedeli skôr než ja... splnil sa mi sen, pracujem s detičkami,
že či: „o konečne...veď ja som na to plne kvalifikovaná“, alebo: „Som šťastná, že sa mi
mohol splniť jeden z mojich najkrajších snov“... záleží od postoju, ktorý hniezdi v mojom
srdci.
V každom prípade: „Ďakujem...mám sa veľmi dobre, moja duša je už doma.“
Vaša Dadka
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