
Anne-Marie Pol
Táncolj!

Nina álma



Táncolsz.

Mindig is táncoltál.

A táncról álmodsz.

Éld át Ninával és barátaival 

a tánc iránt érzett szenvedélyt!

Mindazoknak, 

akik a táncról álmodnak.
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1 .  F EJ E Z E T

Őzike

Visszatartom a lélegzetem. Egyenes derékkal állok a 
színpad közepén, a fénysugár alkotta körben. Rózsa
szín tüllruha van rajtam, mely olyan könnyű, mintha 
felhőből volna. Arra gondolok, mama is itt van a te
remben. Ott, egészen közel. Abban a fekete árokban, 
ahol csak árnyak látszanak. Hallom, ahogy suttog
nak: Ez Nina Fabbri. Milyen csinos balerina. És mi
lyen tehetséges! Még nincs tizenhárom éves.

Fényes, kemény orrú cipellőbe bújtatott lábam 
magasra nyújtom. Felcsendül a zene. Lábujjhegyre 
emelkedem. De nem megy. Nem tudok táncolni! Kia
bálni kezdek: Mama!
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Ebben a pillanatban felébredek. Félig leestem 
az ágyról, egyik lábam a földön. A paplan ösz-
szekuszálódott. A szívem csak úgy kalapál. Már 
megint ugyanaz az álom! Nem tudok megsza-
badulni tőle. Amióta anyu elment – másfél éve 

– minden éjjel ez az álom tör rám elalváskor.
Meggyújtom a lámpát. Sárgás fényétől huny-

orgok. Kis szobám biztonságos kuckóra emlékez-
tet. Semmi zaj. Tágra nyílt szemmel hallgatom 
a csöndben a szívem dobogását: bumm, bumm, 
bumm! Lábujjhegyre állok. A padló hideg. Meg-
csikordul az ajtó. Ahogy az előszobába érek, aput 
szólítom:

– Apu!
Nem jön válasz. Szobájának ajtaja tárva- 

nyitva. Üres. Az ágy nincs megvetve. Apu teg-
nap este ment el, és még nem jött haza.

No de ilyet! A konyhába megyek, iszom egy 
pohár vizet. Vajon hol lehet? Gyakran kap meg-
hívást mostanában.

– Nina!
Összerezzenek. A víz csobogásától nem hal-
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lottam, hogy nyílik és csukódik a bejárati ajtó. 
Nem hallottam, hogy bejön.

– Apu!
– Miért vagy még ilyenkor ébren? – kérdezi.
Én is támadok:

– És te? Miért jössz haza ilyen későn?
– Tovább tartott a parti, mint terveztük.
– Hát persze! – mondom nevetve.
Őszintén szólva nem találom mulatságosnak, 

de örülök, hogy megjött. A nyakába ugrom, és 
elfintorodom a ruhájából áradó kellemetlen do-
hányfüsttől. Magához ölel.

– Át vagy fagyva, kicsi Őzikém.
Szeretem, hogy így szólít. Anyunak is ez volt 

a szokása. Őzike termeted van – szokta monda-
ni – mandulavágású fekete szemeid, kis pofikád és 
pisze orrod!

Ráadásul barnásvörös a hajam. Szóval tiszta 
őzike vagyok!

Arcom apu szúrós arcához simul. Puszit nyom 
a halántékomra.

– Nyomás lefeküdni!
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– Akkor fektess le!
Elnyom egy sóhajtást – olyan fáradt vagyok! 

– és az ágyamhoz visz. Bebújok a paplan alá. Át-
ölel.

– Aludj gyorsan!
– Te is – felelem ásítva.
– Bizony. Holnap reggel tízre várnak a Mun-

kaügyi Központba.
Ismét ásítok.

– Bárcsak sikerülne, és újra találnál munkát!
Lehunyom a szemem, és máris puha vatta-

ként vesz körül az álom.
Még hallom:

– Kicsi Őzikém…
És álomba merülök.



AZ ÓRA CSÖRGÉSÉRE ÉBREDEK. Kipattanok 
az ágyból. Izgatottan várom, hogy elkezdődjön a 
nap, hiszen szép ajándékot tartogat számomra: 
balettórám lesz. A konyhába szaladok, fölteszem 
a tejet melegedni, kakaóport szórok a bögrémbe, 
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elrágcsálok egy kekszet, aztán sebtében felhör-
pintem a kakaómat. Égeti a nyelvem: imádom! 
Mindig tűzforrón iszom.

A fürdőszobába szaladok. Pár másodperc 
alatt lezuhanyozom, fogat mosok és megfésül-
ködöm: jó szoros kontyot csinálok. Nem árt előre 
felkészülni a balettórára!

A szobámba érve harisnyát húzok, mielőtt 
belebújnék a farmerba, felveszek egy pólót, egy 
nagy fekete pulcsit, zoknit húzok (a mindenit! az 
egyiknek a sarkán van egy kis lyuk!), és belebú-
jok a tornacipőmbe.

Megállok egy percre. Az éjjeliszekrény lám-
pájára akasztva egy medál csillog. Óvatosan a 
kezembe veszem, megpuszilom, aztán a nya-
kamba akasztom, és a ruhám alá rejtem. Ott biz-
tonságban lesz. A fém először kicsit hideg, de a 
bőröm melegétől hamar átmelegszik. Mint egy 
finom simogatás, mama simogatása. Tőle kap-
tam emlékbe. Amint rajtam van, jobban érzem 
magam. Ez a talizmánom.

Bepakolok a táskámba. A tankönyvek és fü-
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zetek közé sikerül bepréselnem egy vászontasa-
kot, amelyben a balettcipőm, a tornadresszem 
és a felsőm van.

Kész! Indulás!
– Vagyis… még nem. Bekopogok apuhoz.
– Mi az? – dörmögi egy rekedt hang.
Résnyire kinyitom az ajtót.

– Tudod, a csekk… a balettórára. Októberre. 
Már tizenötödike van.

Kibújik a paplan alól, barna haja kócosan me-
red az égnek.

– Mondd meg Elssler tanárnőnek, hogy majd 
benézek.

– Már mondtam neki… legalább háromszor.
– Hát akkor mondd meg negyedszer is!
Döbbenten hallgatok. Sietve hozzáteszi:

– Csak vicceltem, te kis bolond! Ma délután 
befizetem, amikor érted megyek. Rendben?

– Rendben. Köszönöm, apu. Akkor fél hétkor 
találkozunk?

– Igen.
Puszit dob az ujjával, és visszafekszik az ágy-
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ba. Apád egy nagy gyerek – mondogatta kedvesen 
a mama. Milyen igaza volt!

Odakint nincs meleg. Megpillantom a külszí-
ni metrót az épületek között, és fölöttük, mint 
egy boszorkánysipka csücskét: az Eiffel- torony 
csúcsát. Az iskola nincs messze, csak a sugárútig 
kell mennem. Mégis futni kezdek, táskám ide-
oda repül a hátamon. Már nem érzem a hideget, 
sem a szemerkélő esőt, amely nedves, szürke 
ködbe burkolja Párizst. Ég az arcom. Szeretek 
futni. Úgy érzem, magam mögött hagyom a kicsi 
és nagy gondokat, elmenekülök előlük. Bárcsak 
apu eljönne befizetni!




