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Avui faig 18 anys...

El dia 1 de juliol d’aquest any en faré 18. Per a mi, igual que per la majoria de persones
arribar a la majoria és un moment molt important ja que podràs viure experiències
noves que et seran atorgades com a adult. Però...què significa realment fer divuit
anys?
Hi ha aniversaris que marquen un abans i després en la teva vida ja que indiquen que
has entrat en un altre moment vital el qual et porta diferents sensacions. Fer 10 anys
per exemple, és un d’ells ja que els teus anys passen a contar-se amb dues xifres, ferne 40 també perquè és símptoma de deixar la joventut com a tal i emprendre l’etapa
de la maduresa i per a molta gent els 40 són un motiu per entrar en crisi. Tots aquests
casos són una realitat però, en el meu cas, fer 18 anys és un motiu d’alegria i
satisfacció molt gran. Ja fa dies que estic nerviosa, que penso com serà el moment, el
dia... No és que la vida em canviarà però si que a petita escala i amb detalls algunes
coses esdevindran diferents.
Quan arribi el dia, el dimarts, voldré celebrar una gran festa on hi estiguin convidats
tots els meus amics i familiars per poder gaudir amb ells d’aquest gran moment ja que
és gràcies a ells que sóc qui sóc i he viscut tot el què he viscut. Espero moltes sorpreses
agradables d’aquell moment i que el record d’aquesta celebració quedi sempre
guardada com un fet important i únic.
Fins ara els aniversaris que he passat han estat molt bonics i importants ja que el fet
de fer anys marca una nova etapa, realment et fas gran i pots aprofitar per fer coses
que fins el moment no havies pogut fer. Els 18 doncs, et serveixen per poder votar, per
tenir una representació davant la llei i utilitzar la teva identitat com a símbol de
majoria, d’haver entrat al món dels adults.
Potser per a molts és tant sols un número, una xifra més, un any més que passa però,
per a mi, és un gran dia, un dia que espero amb molta il·lusió i amb grans expectatives
les quals desitjo poder complir per així sentir-me realitzada i feliç. Com ja he dit, no és
que cregui que la meva canviarà, sinó que seran les petites coses aquelles que serviran
per adonar-me que he entrat a una nova etapa, al món del adults.
Fer divuit anys, però també significa assolir unes responsabilitats que fins llavors són
desconegudes, però que formen part de la pròpia maduresa i de la capacitat d’actuació
de cada persona.
Per ara, tot i així, penso aprofitar cada moment per viure’l intensament.

