
Amintiri din tabara

Buna !  Azi povestesc ce am facut în tabara in care am fost,în vacanța de vară,la inițiativa unor
oameni de suflet. In urma cu cateva saptamani am fost într-o tabara  la munte, un fel de short summer
camp. Nu am stat mult, cel putin nu cat de mult am vrut  eu sa stau.  Pot spune ca a fost ceva total inedit
si iesit din tipare. Când am ajuns in Bradet ,un cartier din Anina, am avut parte de o surpriza de proportii
si am inteles de ce lumea spune sa nu ai asteptari, caci s-ar putea sa fii oarecum dezamagit, si spun
‘’oarecum’’ deoarece s-a dovedit a fi una dintre cele mai minunate ”dezamagiri”. Toate cele sapte fete
din Teleorman, incluzandu-ma si pe mine, au dormit pe podeaua unei sali de sport, pe niste saltele cu
aer, dintr-o scoala renovată in anul 2009 de catre Asociatia Il Giocatollo. Ei si, in aceasta tabara, zilele
erau pline de jocuri, iar noptile, ei bine, atunci incepea adevarata distractie, iar bataia cu perne era una
dintre activitatile primordiale. Toate seviciile  care ne-au fost asigurate au fost cu mult peste asteptari,
mai ales ca, la inceput, chiar imi imaginam ca lucrurile nu vor decurge foarte bine . Copiii localnicilor
erau, cei mai ascultatori copii pe care am avut ocazia sa-i cunosc. Împreuna cu ei totul era mai amuzant.

Am ramas mai mult decat impresionata de povestea scolii care ne-au gazduit. Se pare ca
Asociatia Il Giocatollo, condusa si, cred, fondata de Gianluca Farina, a facut o adevarata capodopera din
ceea cladire care era in stare de abandon.

Peisajele ce inconjurau cladirea erau extraordinare, avand in vedereca ne aflam in creierii
muntilor. Toata verdeata aceea si aerul curat, specifice zonei de munte, faceau parte din farmecul
locului, ducandu-l la cote inalte. Cel mai mare câștig din această ”aventură” a fost că mi-am făcut mulți
prieteni cu care voi continua să corespondez și,cine știe, poate chiar să îi invit la Islaz pentru a le arăta
școala noastră și zonele minunate din satul meu.

A fost o experienta fantastica si  sper ca o voi repeta in viitorul apropiat.

Rezeanu  Sabina  Georgiana



Draga Il Giocatollo,

Mi-a placut foarte mult in tabăra din vara aceasta, însa, ce am preferat  au fost doar câteva
lucruri, dar acele lucruri m-au facut sa îndragesc cu adevarat satul de la munte unde am petrecut  cinci
zile din de vară,minunate, la Brădet. Terenul de fotbal, unul dintre locurile ce mi-au placut în mod
deosebit, era situat, la o distanta  pe care nici nu o iau in considerare, de o pădure formată din copaci
înalți și solizi, ale căror vârfuri verzi parcă  gâdilau norii, și deasemenea erau îmbracați cu mantia de
frunze în diferite nuanțe de verde. Apusul era si el unul dintre lucrurile care nu aveau cum să nu te
farmece de la prima ocheada, stateam la fereastra încaperii în care dormeam si îl priveam îndelung, mă
fascina! Părculețul  ‘’activitatilor’’, cum l-am numit, era ca pata de culoare pe griul cimentului.

Îmi mai placeau activitatile si jocurile, erau atat de frumoase și practice încât chiar merita ținute
minte.  Intr-o zi am fost la cel mai frumos loc pe care l-am vazut, cascada  Bigger din Anina, pestera de
acolo si asa zisele case pe care turistii le-au facut din pietre suprapuse , dar și vegetația deosebită.

A fost minunat, iar daca ar fi sa recomand o localitate din tara as zice ‘’Bradet’’.

Rezeanu Ioana Catalina






