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TANGO
TIDENDE

Mindeord:
Diana Toxværd – en danser
Onsdag den 31. januar 2007 døde Diana Toxværd. Ved en mindehøjtidelighed fredag den 2. februar i
La Milonga i musikhuset Tingluti holdt Victor Hugo Diaz nedenstående tale på spansk til hendes
minde, som TangoTidende har fået lov at bringe (her i en oversættelse af Andreas Tonnesen).
Kæreste Diana
Jeg rejser mig her foran et dansegulv for at ære dig denne aften. Ikke for at sige farvel, for jeg tager aldrig
afsked med de mennesker, jeg elsker, men for at sige på gensyn for altid. Du forsvinder ikke, for hver gang
der lyder en tango, vil du være der i erindringen hos dine venner, hos dine elever og blandt dit publi- kum.
Onsdag den 31. januar tog din krop af sted, men din ånd er blevet, ligeså meget her som i vores elskede
Buenos Aires og i alle os, som har haft det held at lære dig at kende. Man kan ikke snakke om dig uden at
snakke om dit arbejde, eller om de 30 eller endnu flere
år du levede her i Danmark. Men jeg vil ikke snakke om dit arbejde, for du var min ven.
Vil vi savne dig, ja! Men glemme vil vi aldrig.
Det er umuligt at huske alle de gange, vi har grinet. Der er
to eller tre gange, som jeg gemmer for mig selv. Vi levede
sammen, dansede sammen, underviste sammen, vi
skændtes og lærte sammen. Vi drak hundrede liter kaffe
sammen og kritiserede hundred- vis af dansere...
I lørdags sagde du til mig: ”Tærskel... bevidsthedens
tærskel”, og jeg spurgte dig: ”Fornemmer du den dér?”.
”Ja”, svarede du. Du spurgte mig, hvordan det havde været
på Tingluti, og jeg sagde: ”Stille og roligt”.
Diana var et ekstremt generøst menne- ske, for dem der
Diana Toxværd ved siden af Ole Toxværd.
ikke ved det. Fra mig udgår en dyb taknemmelighed, over
Diana gik bort den 31. januar.
at du har delt uforglemmelige øjeblikke med mig, over at du
har tilbudt os, der opholder os her, din berø- ring som ægte
Prima Donna, som glamourøs Diva. For hun var Diva, fordi hun kunne tillade sig at være det!!!
Tak for din elegance. Tak for din sans for humor. Tak fordi du var den ven, du var, og tak til skæbnen, der
ville, at vi i 1987 skulle mødes så langt fra vores hjem.
Tak til vennerne, der siden i onsdags har ringet for at trøste os. Og tak til folkene omkring Tingluti for at give
os lov til at kunne hylde vores ven for livet Diana Hovedman Toxværd.
Må du hvile i fred.
Den 2. februar 2007.

