На 08.03.2014 г. се разделихме с нашия дългогодишен колега, учител и приятел НИКОЛАЙ
ИВАНОВ. Животът му бе отнет твърде преждевременно, лишавайки още поколения ученици от
възможността и привилегията да изучават български език и литература от един истински достоен
преподавател. За него учителската професия не бе просто работа, тя беше призвание –
призвание да учи младите българи на родния им език и да обогатява културата им чрез
литературата. В преподавателската си дейност той винаги подхождаше с голяма страст, с много
емоция, с чувство за хумор и с надежда – надеждата да събуди интерес у своите ученици. Найголямата му радост бе предизвиканият ентусиазъм у учениците, най-голямото му разочарование
– тяхната апатия. Николай Иванов беше и голям радетел за българското, винаги насърчаваше
родолюбивите инициативи. Неговите убеждения го отведоха в Молдова, по стъпките на друг
преподавател по български език и литература – Атанас Стоев. В Молдова Николай Иванов, като
един истински мисионер на българщината, преподаваше на младите българи от местната
общност и всеки ден заздравяваше връзката им с родното. Той бе един от народните будители,
така необходими ни днес.
Ние, учениците му, никога няма да забравим наученото от него през годините в Първа езикова
гимназия.
Ние, неговите колеги, винаги ще помним светлината в погледа му, лъчезарната му усмивка,
силния му глас, неговия мощен смях, артистичните му умения, широката му прегръдка, неговата
голяма душа.
Прощавай, учителю!
Прощавай, приятелю!
Поклон пред паметта ти!

Учителю, на теб са ти длъжници
поетите на всички времена…
От огъня на твоите зеници
са пламвали сърца и знамена.

А ти гориш – безименен и скромен.
От теб животът става по-красив.
Не ти е нужен паметник огромен,
щом гледаш с погледа на всеки жив.

На теб са ти останали длъжници
поетите на всички времена…
Догаряли са твоите зеници –
на другите дарили светлина.

Затуй наместо паметник гранитен,
ти в спомените наши си изгрял.
И всеки помни по един учител –
из стръмното ръката му подал.

Почивай в мир!

