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Moje vzpomínky na školní léta 

Otvírám pozvánku na školní sraz se základní školou po dvaceti letech. „To asi někdo 

špatně spočítal,“ říkám si v duchu. Ať počítám, jak počítám, tak se dopracuji stejného výsledku. 

„To není možné, jak strašně rychle to uteklo,” pomyslím si. 

Den srazu je tu. V restauraci je zajímavé pozorovat, jak si osoby, které se ve škole 

přátelily, sedají k sobě, a to i přes to, že se někteří opravdu těch dvacet let neviděli. Aneb jak 

praví české přísloví, nejen stará láska, ale i staré přátelství nerezaví.  

S bývalými spolužáky a třídním učitelem si vyprávíme, co všechno se změnilo.  František 

sedící poblíž vykládá, jak se stal čerstvým tatínkem. Narodila se mu holčička a on jako 

starostlivý tatínek už přemýšlí, že až vyroste, tak jí dá do mobilu GPSku, aby měl přehled, kde se 

nachází a jestli mu nelže.  „Že to říkáš zrovna ty,” neodpustím si poznámku. „Pamatuješ, co 

všechno jsme dělali my?“  V tom se mi vynoří vzpomínka na čas strávený se spolužáky venku, 

kdy jsme hráli na schovku, na hoňku, na „gapy“ a skákali po betonových rourách. Nikdo v té 

době neměl mobil. Když jsme měli přijít domů, tak si dodnes pamatuji maminčino pískání a 

volání: „děti domů, večeře!“ 

Z minulých časů mě vytrhne hlas třídního učitele, který se ptá dalšího spolužáka, jak se 

mu daří. Pavel vypráví o své úspěšné sportovní kariéře a my se spolu s ním a třídním vracíme 

v myšlenkách zpět na základní školu. „Pavle, tak nám pověz, co je to ten okultismus, “ ptá se ho 

pan učitel v deváté třídě. „Nevím,“ odpovídá spolužák. „Tak jak je možné, že jsi o tom napsal 

celou slohovou práci?“ Spolužák mlčí, přeci neprozradí, kdo mu ze třídy se slohovkou pomáhal.  

Vedle slyším, jak Karel flirtuje s Gábinou. „Jako za starých časů,“ řeknu si v duchu a 

vybaví se mi poslední školní výlet, kdy spolu trávili každou chvilku. Poslední školní výlet, kdy 

jsme všichni čekali, až dozor usne a budeme se moci všichni večer potkat v bazénu a pořádně 

oslavit, kdy jsme naposledy všichni spolu.  

S holkami vzpomínáme nejen na čas strávený ve škole, v kroužcích, na společné učení na 

písemky, ale také na společné oslavy narozenin.  

Do reálného času nás vrátí kamarádka, která oznamuje, že se musí rozloučit, protože jde 

nakojit syna. Večer je u konce a já jsem ráda, že jsem se aspoň v myšlenkách mohla na chvíli 

vrátit na základní školu a znovu potkat své přátelé.  

 


