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уважаеми президент Фауст, чле-

нове на Харвардската корпорация и 

борд, преподаватели, горди родите-

ли и най-вече абсолвенти!
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Първото, което искам да кажа, е 

„Благодаря“! не само за предоста-

вената ми изключителна чест да 

напиша реч по случай дипломиране-

то ви, но и за седмиците, през кои-

то очаквах този ден със свит от 

страх стомах и… отслабнах! Ето 

защо благодарността ми е двойна! 

остава ми да дишам дълбоко, да 

примигвам срещу червените бане-

ри и да се убедя, че присъствам на 

най-голямата грифиндорска сбирка 

в света.



обръщението към абсолвенти е 

голяма отговорност или поне така 

вярвах, докато не се замислих за 

речта на известния английски фило-

соф баронеса Мери уорнок в деня на 

моето дипломиране. оказа се, че не 

помня нито дума от нейното слово 

и този факт улесни написването на 
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моята реч, тъй като се освободих 

от страха, че бих могла макар и не-

преднамерено да ви накарам да се 

откажете от обещаваща кариера 

в сферата на бизнеса, правото или 

политиката и да изберете вълнува-

щата кариера на гей магьосници!



Ето нà! Ако в бъдеще запомни-

те само тази шега, то аз ще съм 

надминала баронеса Мери уорнок.  

Постижимите цели са първата 

стъпка към самоусъвършенстване.

истината е, че си блъсках глава-

та и преживявах всяка дума, която 

бих искала да ви кажа. Запитах се 

какво бих желала да знам в деня на 

моето дипломиране и какви важни 

уроци научих в изминалите двайсет 

и една години.


