Tango z przymruĹźeniem oka ;-)
Svetlana Petkovic and Sofia Anna-Loren Home (she is 2,5 years now)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WskazĂłwki dla poczÄ tkujÄ cych tangeros/as - jak przetrwaÄ w Warszawskim Ĺ wiatku
Tangowym i nie zniechÄ ciÄ siÄ do dalszej nauki:
1. Przywyknij do tego, Ĺźe stan bycia poczÄ tkujÄ cym bÄ dzie siÄ przedĹ uĹźaĹ w
nieskoĹ czonoĹ Ä . Bycie poczÄ tkujÄ cym/Ä jest jak stygmat, bÄ dzie siÄ za TobÄ ciÄ gnÄ Ĺ o
jak kula u nogi i prÄ dko siÄ nie odczepi. Warszawscy Wymiatacze taĹ czÄ od wielu lat, wiec nie
prÄ dko zaakceptujÄ CiÄ jako jednego ze swoich. Bycie poczÄ tkujÄ cym to jak bycie niewidzialnym.
BÄ dĹş cierpliwy, Ĺźe nieprÄ dko wyĹ onisz siÄ z nicoĹ ci i poczujesz, Ĺźe istniejesz.
2. Naucz siÄ zadzieraÄ nosa do gĂłry. Poczuj siÄ jak elita, przecieĹź nie kaĹźdy ma takie oryginalne
zainteresowania! Poczucie wyĹźszoĹ ci, nawet jeĹ li niezgodne z TwojÄ naturÄ , na warszawskich
Milongach siÄ przyda jak znalazĹ . JeĹ li nie trawisz snobowania, przyzwyczaj siÄ albo zmieĹ hobby
na jakieĹ inne.
3. Naucz siÄ traktowaÄ ludzi odpowiednio do ich statusu tangowego. Jak jesteĹ poczÄ tkujÄ cy
rozmawiaj ze wszystkimi i znoĹ z honorem, Ĺźe nie wszyscy rozmawiajÄ z TobÄ . JednoczeĹ nie,
wspinajÄ c siÄ po drabinie zaawansowania, ogranicz swoje kontakty do coraz wÄ Ĺźszej elity tangowej.
Jak niechcÄ cy pogadasz z jakimĹ poczÄ tkujÄ cym, albo co gorsza siÄ przedstawisz, zawsze
moĹźesz nastÄ pnym razem udaÄ , Ĺźe widzisz tÄ osobÄ pierwszy raz, alternatywnie
przeĹ lizgnÄ Ä siÄ po niej/nim obojÄ tnym, niewidzÄ cym spojrzeniem. Z czasem nabierzesz wprawy i
naprawdÄ przestaniesz w ogĂłle zauwaĹźaÄ tych, co taĹ czÄ mniej niĹź 3 lata.
4. BÄ dĹş trendy. NabÄ dĹş argentyĹ skie buty, pojedĹş do Buenos Aires - Twoja wartoĹ Ä
bĹ yskawicznie.

wzroĹ nie

5. Naucz siÄ wyraĹźaÄ swojÄ fascynacjÄ tangiem sĹ owami. Przypraw swĂłj jÄ zyk wzniosĹ ymi
twierdzeniami i frazesami typu: tango to samo Ĺźycie, tango to narkotyk, dopadĹ mnie wirus tanga, trafiĹ a
mnie strzaĹ a la cumparsita i nie mogÄ dalej ĹźyÄ , itp.
6. PoÄ wicz przed lustrem wyraz ekstazy na twarzy. Wytrawny tangero z innym wyrazem nie taĹ czy, a
przecieĹź zamierzasz byÄ wytrawnym tangero. Dobrze teĹź jeĹ li mÄ Ĺźczyzna opanuje srogie spojrzenie
omiatajÄ ce parkiet, wyraĹźajÄ ce "z drogi, bo jak nie..." , od ktĂłrego poczÄ tkujÄ cym fajtĹ apom ciarki
przechodzÄ po plecach.
7. Masz doĹ Ä ? Nie odnajdujesz siÄ w Ĺ wiatku tangowym? Zamiast rezygnowaÄ z dalszej nauki
odĹ wieĹź siÄ i odpocznij od Warszawy. PojedĹş do innego miasta, gdzie ludzie taĹ czÄ tango, bo
lubiÄ i nie ma Ĺ cisĹ ych podziaĹ Ăłw na poczÄ tkujÄ cych i na zaawansowanych. Na milondze siÄ
do Ciebie uĹ miechnÄ , zagadajÄ , ucieszÄ , Ĺźe CiÄ widzÄ , przywitajÄ , poĹźegnajÄ ,
obtaĹ czÄ jeĹ li jesteĹ dziewczynÄ , dadzÄ siÄ obtaĹ czyÄ jeĹ li jesteĹ chĹ opakiem.
Uwierzysz, Ĺźe tango taĹ czÄ caĹ kiem zwykli, sympatyczni ludzie i nabierzesz nowych siĹ na
zderzenie z rzeczywistoĹ ciÄ w stolicy.
8. Nie ulegaj pochopnie sugestiom instruktora, Ĺźe aby nauczyÄ siÄ tanga, trzeba przychodziÄ na
milongi. Jako poczÄ tkujÄ cy tam zawadzasz. JeĹ li juĹź ulegĹ eĹ , to dalsze postÄ powanie zaleĹźy
od tego, w jakiej znajdujesz siÄ konfiguracji:
JeĹ li jesteĹ cie parÄ (przynajmniej w tangu) i skoro zapĹ aciliĹ cie na wejĹ ciĂłwkÄ to idĹşcie w

Integracyjny Portal Tangowy - TangoPoznaĹ , (c) 2007 Waldemar

Page: 1/2

tany, a co! NajwyĹźej podepczecie paru Wymiataczy i zbierzecie parÄ oburzonych spojrzeĹ , phi. Od tego
siÄ nie umiera.
JeĹ li jesteĹ samotnym chĹ opakiem i tak masz lepiej, Ĺźe nie jesteĹ dziewczynÄ , bo tych zawsze
jest wiÄ cej i muszÄ czekaÄ aĹź ktoĹ je poprosi do taĹ ca. Ty masz przewagÄ , bo moĹźesz prosiÄ
sam. Jednak wystrzegaj siÄ ciekawoĹ ci i skĹ onnoĹ ci do autotestĂłw w stylu: "poproszÄ
WymiataczkÄ i zobaczÄ jak to jest zataĹ czyÄ z dobrÄ tancerkÄ ". OdmĂłwi Ci na 99%.
JeĹ li jesteĹ samotnÄ dziewczynÄ , zabierz na milongÄ kogoĹ znajomego, bÄ dzie Ci raĹşniej
przesiedzieÄ caĹ y wieczĂłr przy stoliku. PorzuÄ naiwnÄ wizjÄ Ĺ wiata, ktĂłra kaĹźe Ci wierzyÄ ,
Ĺźe ktoĹ CiÄ poprosi: poczÄ tkujÄ cy nie bÄ dzie miaĹ Ĺ miaĹ oĹ ci jeĹ li Cie nie zna,
zaawansowany nawet na Ciebie nie spojrzy, przecieĹź nie istniejesz dla niego. PonoÄ sÄ i takie, co
przesiedziaĹ y siedem milong i nadal wybierajÄ siÄ na ĂłsmÄ , wiÄ c i na taki hardcore musisz byÄ
gotowa. Skoro wylÄ dowaĹ aĹ w Warszawie i nie moĹźesz siÄ przeprowadziÄ , musisz byÄ
wytrwaĹ a.
Nie dajesz rady manewrowaÄ na parkiecie wĹ rĂłd tĹ umu Wymiataczy, miotajÄ cych groĹşne
spojrzenia? Nikt Cie nie poprosiĹ ? Czujesz siÄ jak paproch, ktĂłry siÄ strzÄ sa z ubrania? Nie
zaĹ amuj siÄ i nie rwij wĹ osĂłw z gĹ owy, zamiast tego rozsiÄ dĹş siÄ wygodnie i spĂłjrz na parkiet
przez krzywe zwierciadĹ o. Zobaczysz ilu tam plÄ sa zabawnych ludzi, Ĺ miesznych w swojej nadÄ tej
pozie Rzekomo Ĺ wietnych Tangeros: tu Puchacz, tam Wystudiowana Stopa, tam Piorun, tu Dziki Cybulski,
tam Tarantula, tu Czyngis Chan, tu Peryskop, tam Nadmierna Lordoza, tu Cerber i tak dalej i tak dalej.
9. Jak juĹź bÄ dziesz mistrzem Ĺ wiata w tangu pamiÄ taj, Ĺźe kiedyĹ

byĹ eĹ

poczÄ tkujÄ cy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tango joke ;-)
"Two men - one dancing tango nuevo and the other a traditional tango dancer - were sentenced to die on the
same day.
They were led down to the room in which they would meet their maker. The priest had given them last rites,
the formal speech had been given by the warden, and a final prayer had been said. The warden, turning to
the first man, solemnly asked,
- 'Son, do you have a last request?'
To which the man replied,
- 'Yes sir, I do. I love tango music. Could you please play some nuevo for me one last time?'
- 'Certainly,' replied the warden. He then turned to the other man and asked,
- 'Well, what about you, son? What is your final request?'
- 'Please,' said the condemned man, 'kill me first.'"

Satyra tangowa w wykonaniu Marcelo Guardioli i Giorgi Marchiori.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fragment ze spektaklu "Habia una vez el Tango..." (Once upon a time there was the Tango)
WĹ oska turystka przybywa do Buenos Aires na Tango World Championship i spotyka tam klasycznego,
argentyĹ skiego taguero. W ich sposobie taĹ ca Ĺ cierajÄ siÄ dwa Ĺ wiaty, dwie epoki...
[/center]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inga Savitskaya (Inga Sawicka) - Moskwa 2004
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