Életem első síelése

Az iskolánk 2020. február 16-tól 19-ig rendezett egy sítábort.
Vasárnap indultunk az iskola parkolójából. A közel négyórás út alatt megismertük az osztálytársunk
táncostársát, Dávidot.
Amikor beértünk, Attila bácsi tanácsára azonnal készülődni kezdtünk, hogy minél hamarabb elkezdhessük a
tanulást. A pályára felérve egy gyönyörű, természetes hóval borított tájjal találtuk szembe magunkat. A
kiindulópontról lenézve a tanulópályát láttuk, balról láthattuk pedig a nagy hegyeket és a sífelvonót.
Attila bácsi és Imre - aki ott dolgozik
- megkezdték az
oktatásunkat. Egy jó két óra múlva
már csúsztunk le a
lankás tanulópályáról. Még aznap
megtanultuk
a
hóeketartást
és
a
fékezést.
Szomorúságunkra a
pálya négykor zárt, de a szállásunkra
visszaérve örömmel
vettük le a fájdalmasan erősen
szorító sícipőt. A
lány- és a fiúgyerekeknek külön volt
a lakosztályuk, és
miután elfoglaltuk a helyünket, és a
havas
ruhánkat
kiterítettük
száradni,
az
osztálytársunk, Dávid
és a barátja, akit szintén Dávidnak
hívnak,
meglátogattak minket, és egészen a
vacsoráig
nálunk
maradtak. Az evés után a társalgóba
mentünk,
ahol
pinpongoztunk és csocsóztunk. Az
este folyamán még
megnéztük a Saját szavak című
filmet,
és
még
hosszasan beszélgettünk.
Másnap
korán
reggel
megindultunk
utunkra,
és
miután
párszor
lementünk
a
tanulópályán, ahol a meredek domb
már nem is tűnt olyan
rémisztőnek, a tanár úr felvitt minket
egy sokkal hosszabb
pályára. Az oda vezető utat libegővel
tettük meg,
ami
csodálatos volt, mert beláttuk az
egész
környéket.
Amikor felértünk a csúcsra,
elképesztő
látvány
fogadott bennünket. Leláttunk a
pályákra, ahol a többi
ember apró foltokként csúszott lefelé. A közelben volt egy friss hótól fehéredő hegyoldal. A csúszás közben
sok esés történt, de mire leértünk a hegy lábához, úgy éreztük magunkat, mint aki profi síelő. Aznap még
nyolcszor lecsúsztunk, és fáradtan, de örömmel tértünk vissza a házunkba. Aznap este csak beszélgettünk, és
álmosan hunytuk le szemeinket a puha ágyban.
Harmadik nap nem indult olyan fényesen, mert a pálya jegesen vár bennünket. Félénken indultunk le
a lejtőn, de miután lejutottunk, már indultunk is a még komolyabb kihívásokat keresni. Az utolsó esténket
már nem csak pihenéssel töltöttük, mivel előkerültek a versek, közösen tanultuk a Szózat és a Himnusz sorait.
Szerdán reggel egy rövid időre ismét felcsatoltuk a léceket, majd délben fájó szívvel elköszöntünk az
Alpok havas látványától. Boldogan tértünk haza este, hiszen nagyszerű időben, friss levegőn éltük át az új
mozgásformával való első találkozást.
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