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Téma: Maturitní ples [2]
Po rychlém odpoledni plném vázání kravat, laku na vlasy a lehce se třesoucích rukou se setmělo a dovnitř se začali trousit
první dědečkové, babičky, rodiče primánů a jiní dochvilní lidé. Zanedlouho sál ožil také příchodem lvů salónů z našeho
gymnázia i odjinud a naši skvělí moderátoři MakiReichelová a Matěj Gregor všechny slavnostně uvedli do celého večera. Pak
už vše ubíhalo tak rychle, že jsme spoustu věcí ani nestihli vnímat. Dechberoucí předtančení septim, o jejichž precizních
zvedačkách si můžeme jen nechat zdát. Projev pana ředitele a rozpačité Gaudeamus. Nástup a stužkování primánů, hlavně je
neprobodnout, zděšení rodiče už vidí šedesát sak a šatů poničených nervózním přišpendlováním. Šerpování s mrkvemi a
ananasy, potopa nakonec bohužel nepřišla. Nuncestbibendum a slavnostní přípitek. Nadmíru seriózní projev našich
spolužáků. Tanec s profesory a rodiči. Plachty obírající účastníky plesu o veškerou hotovost. Předtančení – bílé vínečko, latina,
pravěké křepčení a diktátorský rap. Půlnoční překvapení s písničkami z muzikálů. A pak už jen rychlý ústup na afterparty.
Celý ples nakonec tak nějak připomínal našich osm let na AG – nesl se v duchu tance, smíchu, slz a přípitků – a hlavně byl
skoro až moc rychlý. Děkujeme!

Videa z plesu naleznete na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-vLMdcCA-ZY0a9EPxl0rY9kmWNgSBwg [3]
a https://www.youtube.com/watch?
v=JbuFUKBKPDw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34cSfHWjXncFpv8oLZLa5T7uQumtvBqZvGgRUu3fS30YOeQ4SW5nBBC6A
[4]

Všechny fotografie z plesu: https://drive.google.com/drive/folders/1oBvB3uBpHVK3-nT7Rs2cpWQ9OulIclIL?fbclid=IwAR1WvbrxCYElaoX8SMYBTShHUnM84MVSVk97FSxfTS9_LzCuAqzA-8oCX4 [5]
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Příbuzné články k tématu:
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XXIV. maturitní... [27] To už to skončilo?! [28] Maturitní ples 19.... [29] Vcelku dobrý... [30]
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