
 



Скъпи зрелостници, ученици, приятели! 

Никога не съм си представяла, че ще трябва да ви изпратим така, но се чувствам отговорна да ви 

кажа всичко, което е добре да знаете оттук нататък.  

Първо искам да знаете, че именно заради необичайната ситуация, в която се намираме, ви 

чувствам по-близки от всякога. Понякога разстоянието сближава дори повече, отколкото ако стоим 

един до друг. Горда съм обаче, че сме били наистина един до друг, говорейки на един език, толкова 

години, споделяйки преживявания в училище, опит в международна среда и най-вече много 

радостни усмивки. 

Да, имало е и трудни ситуации, но без тях няма как да ставаме по-силни, така че приемайте всяка 

трудност като предизвикателство и като стъпало, което ще ви заведе на друго ниво. Дори и сега, 

когато сте на прага на самия живот, знайте, че всичко е във вашите ръце. Бъдете дейни и вземайте 

обмислени решения като отговорни млади хора, които следват избрания си път. А този път, не 

забравяйте, е започнал именно тук. 



Сега предизвикателството продължава и то е още по-голямо, защото училищните стени ни карат да се чувстваме 

защитени – като в дом, но отвъд сградата е по-голямото училище – животът. През последните два месеца вие сте 

разбрали колко ценно и скъпо е всичко, с което изведнъж трябваше да се разделите – това да срещнеш приятел в 

коридора, да си поговориш с госпожата в междучасието, да се посмееш с останалите за едно или за друго нещо. 

Новият свят ни отказа тези малки радости. Но ни подготвя за него – за големия учител – Живота. Смятам, че вие 

сте решението на големите въпроси, пред които сега стои човечеството. Защото се справихте не само последните 

два месеца, защото се справяхте години наред. Гордост сте за нас и вярвам, че чрез вас пролетта отново ще 

настъпи, пак ще се смеем на воля и ще се радваме на нашия си свят. 

Знам, че сред вас има бъдещи лекари, артисти, музиканти, инженери, учени – хора, достойни за уважение заради 

избора, който са направили и който, сигурна съм, ще следват неотклонно. Вярвам във вас и във всичко, което ще 

постигнете, защото то ще засяга както вас самите, така и нас – вашите учители, вашите родители и близки. 

Бъдещето – вашето и нашето, е в ръцете ви. А това ме кара да се чувствам спокойна и щастлива. 

На финала – искам да знаете, че макар и да не сме с балони и с красиви дрехи на двора, празникът си го имаме, 

вие ни го давате и трябва да го почувствате в сърцата си. Вие сте самият празник – вашето съзряване, вашето 

разцъфване, вашето отговорно стъпване в света на големите. 

На добър час малки големи хора! Бъдете здрави и смело се изкачвайте нагоре. Всички върхове са ваши!  
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