Слово на Теодор Колев
Дипломиране на Випуск 2020, СУ „Саво Савов“
Здравейте,
Скъпи злелостници, уважаеми родители, колеги и гости,
за мен е огромна чест, удоволствие и отговорност да съм днес
пред вас на трибуната на най-доброто училище в България.
В началото на пандемията ви цитирах думи, които оставиха в мен
трайна следа:
“Слабите хора създават трудни времена,
трудните времена създават силни хора.“
Днес аз съм спокоен, че благодарение на вас мечтите ни ще се
сбъднат и ни чака едно светло бъдеще.
Завършвайки училище вие държите ключа за това, което ще ви се
случи занапред. Клишето „дипломата дава бъдеще“ вече не
работи, милиони хора са с дипломи, но успелите са малко, това са
тези, които се борят за знания а не за документи, те проявяват
въображение, воля, упоритост, постоянство и много борба.
Именно изграждането на тези качества се опитах да насърчавам
във вас, защото аз това знам и така съм възпитан.
Моето поколение не можа да направи бунта на промените и да ви
предоставим живота, който заслужавате, не ни достигна смелост,
но аз намерих начи да продължа да се боря чрез вас. Как ще се
разбунтувате вие и колко успешен ще бъде вашият бунт,
предстои да разберем, но аз знам, че вие ще се разбунтувате и ще
накарате света да ви чуе. Знам го, защото ви вярвам и именно на
тази база работихме през тези години. Така че имайте вяра и вие.
Вярвайте!
И тук нямам предвид религия. Може да вярвате в Бог. Може да
вярвате в Науката. Може да вярвате в Спорта, Музиката,
Изкуството или Природата. Но знайте, че само вярата в нещо поголямо от вас ще ви накара да вярвате и в самите себе си и в това,
което можете да постигнете.
Днес вие напускате вашия обикновен свят и се отправяте на
дълго пътеществие – то е непозната, опасно, но и много, много
вълнуващо.

Бъдете смели! Продължавайте да изграждате своя характер и
същност –… И имайте вяра в себе си – тя ще ви отведе там,
където не сте и мечтали.
Много време ми отне да мисля, да мечтая, какво да ви кажа на
тази последна наша среща като учител и ученици. Нямахте
късмет с класен оратор, но пък смятам, че съм един от малкото,
които в едно несъвършенство може да види изящество, знаете за
какво говоря. От първия ни ден заедно ви говорех за този ден,
бързах, исках да ви кажа и предпазя от всичко. С много от вас сме
влизали в горещи спорове, но винаги съм усещал уважението ви,
а на много от вас и обичта. Затова мога да ви уверя, че в мое лице
ще имате верен приятел в бъдеще.
Искам от сърце да ви благодаря, че и вие бяхте мои учители!
Благодаря на г-н Четьов и г-ца Камберова, че ми гласуваха това
доверие, на моето семейство, което ви прие като свои, на вашите
родители, че ми варваха безрезевно и разбира се на всички мои
колеги, които ви изградиха като личности.
И сега, Клас 2020 – аз официално ви изпращам на вашето
Пътуване в Непознатия Свят – да печелите съюзници и врагове,
да се влюбвате и да ви разлюбват, да водите битки и да
покорявате сърца, да се губите и да намирате отново пътя си, да
станете по-силни и по-мъдри.
Знайте, че ако носите със себе си промяна, ви чакат още много,
много битки, но в края на краищата – вие ще победите. А един
ден, надявам се, да се върнете у дома променени и още по-добри.
Да, вашата история започва с турболенция, но не забравяйте, че
така започват всички велики романи.
Тръгвайте сега. Бъдете герои!
И едно последно нещо: не забравяйте да се обаждате вкъщи.
Обичам ви, за мен беше чест!

