O experiență de neuitat
Am făcut parte dintr-un proiect numit Erasmus+
si am fost în Italia. A fost o experiență super
frumoasă, minunată, nu o sa uit niciodată aceasta
călătorie cu multe peripeții.
Mi-a făcut plăcere să zbor din nou cu avionul, să
văd toate orașele de sus, și să simt că zbor,că
plutesc.
Eu am mai trăit în Italia și acum că m-am reîntors
in această țară, unde mi-am putut împărtăși
gandurile frumoase tuturor. Am vizitat orașul Palermo
de care am auzit foarte multe lucruri minunate și
acum că chiar le-am văzut cu ochii mei, pot spune cu
multă admirație că acest oraș este cu adevărat
extraordinar.

Ajuns în Sambuca di Sicilia, orășelul unde am
petrecut cele 5 zile, unde se afla școala în care am
făcut multe activități. Aici, în această mică parte a
Siciliei totul s-a schimbat, am cunoscut niște
persoane fabuloase, care m-au învățat că prietenia
este un lucru foarte important,mi-au intrat în suflet și
nu vor mai ieși niciodata de aici. Aceste persoane
sunt niște simpli italieni, copii care au fost foarte
amabili cu mine, mă ajutau,radeau cu mine, mă
ajutau la ateliere uneori, îmi erau alături.

Aici aș vrea să fac o paranteză și să spun ca
italiencele sunt foarte frumoase.
Și după multe rasete, jocuri și alte minunății, a venit
și ziua plecării, unde sincer recunosc că am plans
puțin. A trebuit să-mi iau rămas bun de la toată
lumea,în care 5 zile cat le-am petrecut cu ele mi-au
intrat la suflet. Și am venit înapoi în Romania pe o
parte trist,dar pe o parte fericit că am cunoscut niște
persoane pe care nu le voi uita niciodata.
Mă bucur că am fost ales să fac parte din acest
proiect și să-mi reprezint școala,țara. Le mulțumesc
doamnei Tobiaș si doamnei Coreschi că m-au ajutat
mereu și mi-au fost alături,

Cu drag,
Robert

