
Déjà vu? 

Nádech, výdech… Je úterý 23. května 2006. Po čtyřech letech strávených na gymnáziu přichází 

den D – maturita. Na přechodu před školou si říkám: „Prosím, prosím, ať to dneska udělám! 

Prosím!“ Celý den vnímám jako v mrákotách.  

V dějepise si vytáhnu otázku číslo jedna. Nemám z toho radost. Je to přesně ta otázka, u které 

si říkáte – tu přeskočím, nemůžu pořád začínat od začátku – a jdete dál. V češtině si vytáhnu 

otázku číslo čtyři. Ano, je to ta otázka, kterou jsem se kvůli své mamce učila až včera večer, 

den před maturitní zkouškou, nebo co den – večer před maturitní zkouškou. I když učila… spíš 

jsem jí potupně přiznala, že jsem se na tu horu materiálů, kterou mi o Blahoslavovi 

a Komenském nachystala, prostě a jednoduše vykašlala. Když jsem to od ní poté poslouchala 

v předžvýkané formě vhodné pro studenty, říkala jsem si, že ty materiály vlastně mohly být 

celkem zajímavé, třeba se k nim ještě někdy vrátím. Ráno mi pak popřála hodně štěstí 

u zkoušky a nenápadně se mě zeptala, kdo to teda byli ti misomusové, musela jsem se smát, 

asi neměla moc klidné spaní. Promiň, mami! Díky jejímu výkladu jsem si ale na potítku 

nenapsala ani čárku, nepotřebovala jsem to, všechno jsem si pamatovala. Bylo to, jako by 

seděla vedle mě a znovu mi to říkala. Zkouška z informatiky byla naplánována jako poslední 

a byla fakt za odměnu. V těchto otázkách jsem si byla jistá, to byl můj svět. Cestu ze školy si 

ani nepamatuji, byla jsem tak šťastná, že jsem to zvládla! Opravdu moc. 

Nádech, výdech… Vycházím ze dveří s maturitním vysvědčením v ruce. Je to naposledy, co 

z této školy vycházím jako její student, jako její součást, jako ten, kdo několikrát denně šlapal 

desítky schodů, aby se dostal do správné učebny… Zanedlouho mi ale začne další etapa mého 

života, jiná škola, jiné schody, jiné dveře… Zvoní… Jak poetické zakončení těch čtyř let, která 

jsem mezi zdmi přerovského gymnázia strávila. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že ty čtyři roky 

možná uběhly až příliš rychle. Nic ale nejde vrátit zpět.  

Jaké vlastně ty čtyři roky byly? Člověk je opravdu zvláštní tvor. Zažije za svůj život věci dobré 

i špatné, ale nakonec pak stejně vzpomíná jen na ty chvíle, které ho učinily šťastným. Teda 

aspoň já to tak mám. Vzpomínám v dobrém na všechny naše školní výlety, na které s námi 

jezdila naše paní učitelka třídní, Jana Bartoníková. Byli jsme s ní na Plumlově, v Rajnochovicích, 

na Horní Bečvě (nebo to byla Dolní? Nebo Prostřední?), v Praze… Každý výlet stál za to. Ráda 

vzpomínám i na prosincový, my jsme mu říkali protidrogový, víkend na Tesáku, kde jsme hráli 

asi tisíc her na důvěru (ne všem se ale dalo důvěřovat, třeba já jsem si z jedné té hry odnesla 

rozkopnutý ret). Zpětně musím říct, že jsem opravdu moc ráda za všechny ty lidi, které jsem 

díky gymplu potkala. Jsem ráda, že se s některými vídám i nadále. Jsme už ale každý jinde. 

V jiném městě, někteří i v jiné zemi. Vzpomínky na společně strávená gymnaziální léta nás ale 

stále spojují. 

Nádech, výdech… Je půlka listopadu roku 2018 a já se tady, u budovy Gymnázia Jakuba Škody, 

ocitám zase. Srdce mi buší, ale koutky mých úst se proti mé vůli zvedají k úsměvu. Vrátila jsem 

se. Ne už jako student, ale jako vyučující. Je to hodně zvláštní pocit. Nohy mě nesou do těch 

známých míst. Všechno je stejné, ale vlastně úplně jiné. Procházím školou a stoupám do 
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přístavby na Olymp. I po těch letech si tento vžitý název vybavím. Čtvrtému patru v přístavbě 

jsme nikdy neřekli jinak. Už jen pár schodů a budu nahoře. Vedle dveří visí cedulka s mým 

jménem. S mým jménem! Kdo by si to tehdy před dvanácti lety pomyslel, že zrovna já se do 

této školy zase vrátím. A s úsměvem! 

 

 


