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O curso não tem fim, pode acreditar...

A
DERRADEIRA

EDIÇÃO

Em 2007 você vai continuar morando
com seus pais ou no mesmo apê
alugado no centro de Campinas. Vai
freqüentar as mesmas festas, os
mesmos bares, com seus mesmos
(melhores) amigos. Pode até ser que
continue convivendo diariamente
com as mesmas pessoas (antes
colegas de faculdade, agora de
trabalho). Porém, mesmo que esteja
mais ou menos adaptado a esta nova
rotina, mesmo que tenha esperado
por isso por tanto tempo, 2007 terá
um vazio.

Vejamos: vivemos juntos um
governo novo no País; nos conhe-
cemos comemorando uma Copa do
Mundo e nos despedimos lamentando
a perda de outra; o Mundo passou por
guerras, o Brasil por escândalos
políticos; nossa agora profissão foi
muitas vezes ameaçada e mesmo a
escolha por esta carreira foi questi-
onada por nós mesmos. Contudo,
quando pensarmos no período 2003-
2006, vamos lembrar é de aulas,
conversas no pátio, churrascos,
viagens... juntos.

Fomos crescendo sem per-
ceber. Basta lembrar que no primeiro
ano de faculdade éramos capazes de
marcar um churrasco na casa de
alguém (com os pais dentro dela) no
meio da semana e que começava à
tarde (quando não pelas 11h) para
terminar depois 21h. Os semestres
foram passando e logo éramos um
bando de responsáveis indo embora
mais cedo do barzinho porque tínha-
mos que trabalhar (este verbo...) no dia
seguinte.

As cabeças foram se trans-
formando, evoluindo. Convicções se
forjando, pensamentos que já não
serviam mais foram mandados pelo
ralo (alguns resgatados poste-
riormente)... E nós juntos, mesmo que
alguns estivessem aparentemente
separados. Por mais diferente que seja
um do outro, por mais diversas que
sejam algumas mentes, temos uma
vida juntos – e manda seu(a) namo-
rado(a) parar de fazer essa cara

porque isso ninguém tem como negar.
Afinal, de onde você conhece seu amigo
que foi com você para o Rio de Janeiro/
Nordeste/ Campos do Jordão/ Carna-
beirão/ JUCA? Que te abraçou quando
você ouviu um “aprovados”? Que
escreveu com você um livro/ produziu
contigo um documentário/ foi seu par-
ceiro numa vídeo-reportagem?

Bateu e ficou. Não teve jeito. E
agora, a principal arma para comba-

ter esse bicho-papão que quer nos
devorar é continuar contando comigo,
com ela, com ele, com a galera, com a
turma, com o pessoal... Mesmo que não
seja com todos por perto, nas cadeiras
ao redor, mas com as lembranças, com
a amizade, com toda essa bagagem de
vivência ganha nesses quatro anos
intensivos no Curso Preparatório Para
A Vida. Boa aula! (André “Baiano”
Julião)


