Tanácsok a gólyaléthez

Az internátus falai közt eltöltött első évem vége felé próbálom ujjhegyre szedni, milyen tanácsokkal
tudnám ellátni a bejövő gólyákat.
Elismerem eleinte én is féltem, hogy milyen lesz majd gólyának lenni, de most jöttem rá, hogy
igazából nem kellett volna tartanom semmitől. A gólyalét is olyan, mint általában minden zavaró
dolog: ha nem figyelsz rá, el is múlik.
Ha majd először belépsz, a kolesz ajtaján szerintem ugyanúgy fogsz érezni, mint én, és szerintem
mindenki: meleg van, de közben mégis fázom, mert annyira izgulok, hogy majd összetojom magam.
De majd elmúlik.
Beköltözéshez egyeltlem szabályt tudok ajánlani: Legyél te az első, mert akkor neked juthat a legjobb
ágy, polc és szekrény (ha nem veszik el a nagyobbak ☺). Ha rajtok múlik, akkor rendes szobatársat
válasszatok (de ez szerintem nem rajtatok fog múlni). Az ágy akkor jó, ha lent van, és nem az
emeleten (majd meglátjátok, hogy mért nem jó fent aludni), ha viszonylag puha a matrac és az
ablaktól sincs messze.
Sem a végzősökkel, sem a nevelőkkel nem ajánlatos az első napon konfliktusba keveredni, mert akkor
az első napon rossz benyomást keltesz, és ezért jobban odafigyelnek majd rád. Előfordulhat, hogy a
végzősök esetleg több kaját kérnek majd tőled, mint az átlagos. Egyébként nem ajánlatos kaját
dugdosni a végzősök elől, mert bajba kerülhetsz miatta, inkább adj jószívvel és reménykedj, hogy
majd leakadnak rólad.
A Házirendet is érdemes elolvasnod, mert egy adott helyzetben az alapján tudod csak megvédeni
magad.
A Rózsás est miatt sem kell aggódnod, mert annyi a feladatod, hogy írsz egy szép verset a végzős
lányoknak teli bókokkal és azt szépen elszavalod. Semmi extra. Írsz egy szép szerelmes verset és nem
figyelsz azokra, akik nem ezt teszik.
Próbáljátok meghúzni a tanulást és kihasználni legalább a szilencium 3 óráját és igyekezzetek
legalább a B kategóriát megszerezni (de ha lehet az A-t), hogy legyen időtök pihenni és a városban
járkálnotok a barátokkal.
Az első negyedévben talán úgy tűnhet, hogy semmi értelme tanulni, mert úgy is „C katosok” vagytok,
de ez nem így van, akkor kell csak igazán tanulni, mert magasról nehezebben lehet leesni, mint
felkapaszkodni a jegyekkel. Az első negyedévben azért is ismerkedjetek meg sok emberrel – mind az
osztályodból, mind a koleszból – mert akkor lesz kivel eltölteni a szabadidődet, és akkor lesznek
pártfogóid a nagyobbakkal szemben.
Érdemes minden reggel lejárni reggelizni, mert akkor nem kell éhesen iskolába menned így a
teljesítményed is jobb lesz.
Este, ha nem muszáj, akkor ne maradj kinn tanulni, mert akkor is időt veszítesz a pihenésből. Az esti
fentmaradásról még annyit, hogy nagyon érdemes időben elaludni, mert másnap az ágyból nem
tudsz majd kikelni, nemhogy iskolába menni.
Én csak ennyit szerettem volna ajánlani, és jól teszed, ha ezeket megtartod, mert ezzel lehet a
legelviselhetőbb az életed a kolesz kapui mögött.

Majd meglátod, hogy az összes nehézség ellenére is gyorsan el fog telni az első éved itt, a sokak által
már megszeretett internátusban.
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