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Clipe pline de emotii, curiozitati, bucurie si multe imbratisari. Pot spune ca
acesta este rezumatul a ceea ce am trait atat pe parcursul camp-ului international, cat
si la premierea celor doua concursuri « We are energy » si « Play energy ».
Odata ajunsi la Biblioteca Universitara Centrala, nerabdarea de a reintalni o
parte dintre persoanele cu care am petrecut cele doua saptamani in Italia, crestea.
Amintiri precum aceea in care toti cei aproximativ 150 de participanti am sarit
imbracati in piscina, seara intitulata « fashion night » in care am fost model,
reprezentand echipa "blue" , aducandu-i acesteia titlul pentru cel mai bun stil, sau
chiar orele de teatru si jurnalism, la care cu totii am participat si ne-am distrat pe
masura.

Pur si simplu, in cele cateva ore petrecute in Constanta, Bucuresti sau chiar in
autocar, am retrait momentele pe care niciodata nu le voi uita din tabara de vara,
singura diferenta fiind aceea ca acum eram inconjurata doar de romani.

Ce pot spune despre evenimentul propriu-zis este ca.... Radu Valcan si Adela
Popescu au sustinut un spectacol pe cinste. Dupa premierea elevilor de la proiectul
national « Play energy » am urmat, bineinteles, si noi. Pe langa inmanarea trofeelor,
am avut parte un moment muzical special, mai exact, am interpretat imnul campului pe care l-am compus alaturi de ceilalti prieteni la complexul « Le Terre del Verde »
din Gualdo Tadino. Intrucat sunt constienta de faptul ca v-am facut curiosi, acesta
este pus pe linia melodica de la Firework de Katy Perry. Daca vreti sa simtiti din nou
vacanta de vara (pe care stiu ca o asteptati cu totii) sau sa va imaginati energia a
peste 100 de copii veniti din 21 de tari, versurile sunt :
« With Enel we are energy
Come and show us how you sing
Come and shout out loud, loud, loud!
Bring the sun and kick the clouds out, out!
50 years of history
Shearing light and energy
Setting free the wo-o-orld
Enjoy in Gualdo Tadino-o-o! »

Da.. Am fost vedete, insa nu destul. Zic asta pentru ca nu la mult timp dupa
ce am coborat de pe scena, am urcat din nou pe ea. Am cantat de aceasta data alaturi
de Adela Popescu, pentru ca apoi sa fim intrebati de cei de la DJ Project daca nu cumva
dorim sa intram in LaLa Band.

Bineinteles ca au fost momente minunate, in care am ras, glumit, cantat sau
panicat, momente prin intermediul carora m-am simtit super. Insa cel mai important
dintre toate este faptul ca pe langa distractie am putut invata lucruri importante de la
copiii ce au fost premiati pentru proiectele realizate in cadrul concursului « Play
energy ».
Sper ca nu v-am plictisit prin a povesti calatoria Tulcea-Bucuresti tur- retur
si cele cateva ore petrecute acolo. De asemeni, ma gandeam ca si liceul nostru poate
participa la « Play energy », aducand un prestigiu scolii.

Domnisoara Butuc Ana ne-a insotit
pe tot parcursul traseului, fiindu-ne
alaturi si sustinandu-ne la
premierea celor doua concursuri ce
ne-au creat atat de multe emotii.
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