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O PRIMEIRO DIA DE AULA

Quem não recorda, embora vagamente, o seu primeiro dia de aula?

Quem ao ver  um pequeno  sobraçando  os  livros  escolares  não  se  lembra  da
criaturinha que foi, também assim, pequena e ingênua trilhando esse mesmo caminho?

Quem  não  procura  recordar  esse  dia  em  que  levado  pelo  papae  entrou
timidamente num salão cheio de creanças que olhavam o pequeno recém-chegado com
extrema curiosidade?

Haverá quem não recorde esse momento?

Quantas vezes um passado que, quando foi presente, não nos agradou ou nos foi
indifferente, torna-se de amena recordação!

As circunstancias presentes modificam muitas vezes situações passadas.

O adulto não olha a escola do mesmo modo que a encontrou quando creança.

O primeiro dia de aula é um dos marcos mais importantes na existência humana.

Que perspectiva estranha apresenta a escola ao discípulo que lá aparece pela
primeira vez!Entra desconhecido, tremulo, desconfiado, naquelle salão que lhe parece
um mundo de mysterios...

A estatura mal esboçada do pequeno, como que via diminuindo... diminuindo...
apagando-se.

E quando o papae se despede da mestra, como fica o pobre calourosinho! Diante
dele tudo se apresenta vasio, e as horas têm a lentidão de que parece não ter fim!

Que saudade do que se passa lá fora!

O sol, a rua, as borboletas, como que desappareceram da vida.

No mundo só há naquelle instante a preceptora e os condiscípulos.

Como se apresenta complicada a primeira lição!

Os mappas que ornam as paredes da aula são hyrographicos indescifraveis.



Como se aprende aquillo?! – pergunta intimamente, Com que curiosidade vê os
livros dos alumnos das classes superiores. E indaga a si próprio: “- Quando chegarei até
lá?”

E ao  pequeno  estreante  das  primeiras  letras,  surge  a  duvida  de  que  um dia
pertença aquella  classes, leia aquelles livros de muitas  folhas,  e escreva paginas tão
bellas como as que a mestra está a corrigir.

 O primeiro dia de aula é o primeiro encontro com a realidade da vida.

Nesse dia galgamos o primeiro degrau das responsabilidades futuras.

E  as  impressões  d’esse  dia,  quem  os  não  revive  ao  ver  uma  creaturinha
sobraçando os livros, dirigindo-se para a escola?
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