Go West! (*)
Precedată de pregătirile, agitația și grijile inerente ale tuturor celor implicați (și ale familiilor
lor), călătoria spre Leipzig a început dis-de-dimineață. Nici ora destul de mică și nici ploaia
subțire nu au reușit să învingă entuziasmul robust al participanților, bine pregătiți și motivați.

Desfășurată într-un week-end de februarie, ceea ce unora le poate părea drept o simplă
deplasare din punctul A în punctul B (aflat, ce-i drept, la 1700 km distanță), s-a transformat
într-o adevărată călătoie inițiatică, așa cum întâlnim adesea numai în povești. De data asta
însă a fost ceva real, o experiență de viață ce nu se uită aşa uşor.

Așa cum se întâmplă de obicei în poveşti, eroii au fost puși în fața a tot felul de încercări,
previzibile sau mai puțin previzibile. Și tot ca în orice poveste, au făcut față cu succes, dând
dovadă de un spirit robust, atitudine pozitivă și maturitate în gândire.

Şi nu mică a fost bucuria tuturor când s-a întrezărit finalul mult așteptat al călătoriei!
Dar acesta a fost doar începutul şi ceea ce este interesant de abia urmează…
West – este o melodie lansată inițial în anul 1979 de către grupul disco Village People, ce nu a fost
însă la fel de populară ca alte melodii lansate în aceeași perioadă de această formație (de exemplu,
Y.M.C.A. sau In the Navy).
Melodia Go West a cunoscut însă adevăratul succes abia după lansarea în 1993 a cover-ului realizat de
formația synthpop Pet Shop Boys. La acest succes a contribuit în mare măsură și contextul politic al anilor
de după dărâmarea zidului Berlinului și orientarea fostelor țări comuniste spre vestul capitalist atât de
criticat până atunci. Elemente ale acestui context politic se observă și în videoclipul formației Pet Shop
Boys, iar versurile cântecului prefigurează parcă viitoarea integrare europeană.
(*) Go

