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Anne-Marie Pol 

Táncolj 2.

Az én utam



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

Az új életem 

Futás!
Minden nap, alighogy befordulok a sarkon, fut-
ni kezdek. Nem bírom megállni, hogy ne fussak. 
Rosszul leszek a gondolattól, hogy elkések a Ca-
margo Intézetből.

Inkább mindig negyed órával korábban ér-
kezem.

„Nina Fabbri, ne izgasd magad annyira!”
De ez képtelenség! A gyomrom összeszorul, 

bizsereg a vádlim, és nekilódulok a napi roha-
násnak. Ha az ember ösztöndíjas1, nem engedhet 
meg magának akármit.
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Ha rendesen viselkedünk, azzal köszönetet 
mondunk azoknak, akik bíznak bennünk.

Mi lett volna velem, ha Natividad Camargo 
néni nem engedi meg, hogy tandíj nélkül jár-
jak az iskolába? El sem tudom képzelni… vagy 
mégis, el tudom! Elválasztottak volna a legjobb 
barátnőmtől, Zitától, és továbbra is a kis ügyet-
lenek balettórájára kéne járnom! Még rágondol-
ni is rossz!

Kifulladva nyitok be a kapun, mely a régi, elő-
kelő ház U alakú udvarára nyílik.

Annak idején itt előkelő hölgyek illegették 
magukat krinolinos ruhában, most pörgő-forgó 
táncosok léptek a helyükbe. Így jobb – szerin-
tem. Imádom ezt a régimódi helyet. Szemben, a 
palatető alatt a kopott lépcsőfokok a gyakorló-
termekhez vezetnek. Jobbra Camargo néni lakik, 
balra pedig az iskola termei vannak.

Az üvegajtó mögül zenefoszlányok hallatsza-
nak. Szépen kinyújtott spiccel ugrándozva me-
gyek végig az udvar régi kövezetén. Ha táncos-
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nő akarok lenni, egyetlen alkalmat sem szabad 
kihagynom, amikor gyakorolhatok!

Belépek, és teli torokból kiáltom:
– Csókolom, Suzette néni!
A Camargo Intézet gondnoknője a recepciós 

pult mögött ül, és a számítógép képernyőjére 
mered. Összeráncolt homlokára félreérthetet-
lenül rá van írva: „Ne zavarjanak!” Alig hallha-
tóan viszonozza a köszönést. Coppélia, az igaz-
gatónő máltai pincsije azonban hozzám szalad, 
és vadul csóválja a farkát. Nem is ugat, inkább 
nyüszít örömében. Suzette néni meglepetten te-
kint föl.

– Csoda történt! – mondja tágra nyílt szemmel.
A kiskutya általában azonnal ugatni kezd, 

amint nyílik az ajtó. Kivéve, ha én érkezem. És 
ezt senki nem érti. lehajolok hozzá, megsimo-
gatom, és ezt suttogom:

– Mert mi nagyon szeretjük egymást.
Coppélia hanyatt veti magát, mancsai az égre 

merednek. Megvakargatom puha fehér hasát. 
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Elégedettségében szinte dorombol. Mulatságos. 
Ebben a pillanatban nyílik a kapu.

– Vauuu!
A kutyus felugrik, és torkaszakadtából ugatni 

kezd. Alice-t üdvözli, aki hatalmas zajjal csapja 
be az ajtót.

– Csókolom!
– Nem tudnál halkabban közlekedni? – kérdi 

Suzette néni.
De nem igazán mérges, én tudom. Sokkal job-

ban szereti őt, mint a többieket.
látszik. A kék szemű, porcelánarcú, búzasző-

ke hajú Alice Adam olyan, akár egy játékbaba. 
Mindenki felfigyel rá és megnézi. Gyönyörű szép. 
Ráadásul tizennégy éves létére úgy öltözködik, 
mint a nagyok. Most is, a bársony szoknyájában 
és hosszú fekete kabátjában olyan, mint a régi 
filmszínészek. Pont olyan, mint Greta Garbo.

Milyen „kicsinek” érzem magam Alice mel-
lett! Pedig csak egy évvel vagyok nála fiatalabb.

– Szia Nina!
– Szia!
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Megpusziljuk egymást. Csak úgy, megszokás-
ból. Idegesít engem ez a lány. És én is őt. leg-
alábbis azt hiszem.

– Zita Gardel itt van már? – kérdezi.
Összerándul a gyomrom. Nem mindegy neki, 

hogy itt van vagy sem? Zita az én barátnőm, nem 
az övé. De Suzette néni válaszol neki:

– Még nincs, ti vagytok az első zöldikék.
– Jó, akkor megyek az öltözőbe. Jössz, Nina?
úgy bánik velem, mint a kiskutyájával. Utá-

lom, ha parancsolgat. És mégis követem. Hiszen 
mennem kell átöltözni. De Suzette néni hangja 
megállít.

– Nina!
Visszafordulok.
– Kérhetek egy szívességet?
– Természetesen!
A földön heverő táskájából elővesz egy érmét.
– légy szíves, hozz nekem egy kávét az auto-

matából!
Szó nélkül baktatok a folyosó végébe. Alice 

nem vár meg.
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– Ne felejts el cukrot tenni bele, jó? – szól utá-
nam Suzette néni.

– Hogyne, persze – motyogom. Az iskolában 
eltöltött egy hónap alatt kicsit kiismertem már 
a szokásait. Apró léptekkel jövök vissza, kezem-
ben a gőzölgő kávé.

– Tessék, Szuzette néni.
– Köszönöm. Az óra után szükségem lesz rád, 

hogy segíts borítékolni, jó? – mondja mosolyogva.
– Jó – ismétlem.
Így van az, ha az ember ösztöndíjas: nem 

mondhat nemet. Itt így szokás. És ezt Suzette 
néni mellett nem lehet elfelejteni!

– Vauuuuu!
Az ajtó! Zita jön! Jaj, de jó! Két nagy puszit 

nyomunk egymás arcára. Milyen jó, hogy újra 
látom! Beszélgetni már nincs időnk, mert a zöl-
dikék csapata követi őt.

Csapódik az ajtó.
– Szia, szia!
Coppélia magán kívül van:

– Vauuuu.vauuuuu!



A Z ú J Él E T EM 

○ 11 ○

– Már most fáj a fejem – nyöszörgi Flavie fáj-
dalmas arccal.

Amandine-ból kitör a nevetés:
– Szóval ma a fejed a bibis?
– Nem tehetek róla, hogy ilyen nyavalyás va-

gyok.
Sántikálva indul a lépcső felé, a kutya meg 

csak ugat. Suzette néni vállat von.
– És egy „ilyen” akar táncolni?! Na menj, te 

kis mimóza!
Odahajolok Coppéliához:

– Na, hallgass már!
Azonnal csönd lesz. A többiek csodálkozva 

néznek rám.
– Zseniális vagy, Nina! – kiált fel Zita.
Julie gúnyos mosollyal fordul felém:

– Hát persze. Ha nem megy a tánc, azért még 
válhat belőled cirkuszi idomár.

Milyen gonosz! Kedvem volna megharapni.
– Jó ötlet! Ha majd szükségem lesz asszisztens-

re, szólok neked – vágok vissza.



A Z ÉN U TA M

○ 12 ○

Tátva marad a szája a csodálkozástól. Suzette 
néni is megjegyzi:

– Aki közel megy a tűzhöz, megégetheti ma-
gát…

Aztán hirtelen dühbe gurul.
– Ejnye! Ahelyett, hogy butaságokat fecsegtek, 

menjetek átöltözni! A végén még megkergülök 
itt a kutyával meg veletek!



A lépcsőház felé sietünk.
A gondnoknő az asztal mögött ülve hangosan 

szürcsöli a kávéját.




