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Aqueles marabillosos anos...

Ás veces satúrome pensando en todo o que
nos está a vir enriba, máis alá de gobernos
en  proceso  de  construción  ou  reformas
políticas absurdas. 

Agora, a mediados de maio, o curso está a
piques de entrar na recta final, e todo son
exames, traballos, deberes... que se resumen
en palabras de ánimo como “non perdades
os  papeis,  que  aínda  sodes  novos”,  cando
unha folla de apuntamentos rebelde voa da
mesa e póusase finamente no chan. 

E  boto  a  mirada  atrás,  ollos  escuros  que
furgan no pasado en busca de respostas, e
só  atopo  instantes  de  tempo  espallados,
recordos intanxibles, follas e follas en branco
no libro das nosas vidas, porque o instituto é
iso, unha etapa na que, máis que aprender
fórmulas  matemáticas  que  nos  retorcen
cada  mínimo  recuncho  dos  nosos  miolos,
máis  que  aprender  linguas  e  cultura,
aprendemos a convivir xuntos e os amigos e
amigas  pasan  a  ocupar  ese  lugar  especial
que antes lles pertencía a nosos pais. 

Así  que o meu consello non é outro que
“carpe  diem”,  toma  latinismo,  porque
aínda  que  cada  setembro  vexamos  o
instituto coma unha gaiola que nos atrapa
unhas seis horas ao día, cando non oito, no
fondo  todos  sabemos  que  para  nós  o
instituto é un lugar moi especial, máis alá
dos exames e todo iso.  Na miña opinión,
aquí,  no  Xulián  Magariños,  todos  somos
coma unha grande familia...  Ou acaso vós
non  lles  collestes  cariño  aos  profesores?
Veña, que aínda que sexan eles os que nos
poñen os exames e nos saturan a traballos,
tamén son eles os que nos sacan da casa, e
así acabamos en Cantabria, en Londres, en
Bulgaria, en Roma, en Grecia...

Así que desfrutade do pouco que queda de
curso,  e  sorte  nos  finais.  A  nós,  a  1º  de
Bacharelato, só nos queda un curso, e logo
xa voamos desta “gaiola”.  Sen dúbida,  as
palabras  que  a  profesora  de  galego  nos
soltou o outro día na clase deixaron unha
pequena pegada en min: “Veña, que nuns
doce  meses  vós  tamén  estaredes
preparando  a  selectividade,  ou  algo  polo
estilo!”.  E  é  verdade.  Parece  onte  aínda,
cando os pés nos colgaban da cadeira en
1º da ESO...
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