
Р оден е  на 18  януари 1940  г. 
в  Бургас. Завършва гимна-

зия в родния си град, а през 1962 г. 
– българска филология в  СУ „Св. 
Климент Охридски“. Една година 
работи като учител в  Малко Тър-
ново. От 1963 година до сега работи 
единствено в театъра. До 1983 годи-
на е драматург на Бургаския драма-
тичен театър „А. Будевска“, а от 1983 
до 1990 година е художествен ръко-
водител на същия театър. От 1990 до 
1999 г. е драматург и режисьор на те-
атър „Възраждане“ в София.

Режисьор на множество театрал-

ни постановки, автор на стихосбир-
ки, пиеси, няколко документални 
книги, сатирични сборници, издал 

е  няколко аудиоалбуми и  компакт-
дискове с  авторски песни и  изпъл-
нения. �

Недялко Йорданов 
на 70 години
ПОЕТ, ПИСАТЕЛ, КОМПОЗИТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПЕСНИ, ДРАМАТУРГ, РЕЖИСЬОР. ЕМБЛЕМАТИЧЕН АВТОР НА 
БЪЛГАРСКАТА ПОЕТИЧНА ПЕСЕН.

поезия. Автор е на публицистични 
и  литературно-критически статии 
в периодичния печат. Леда Милева 
е  в  Почетния списък „Ханс Крис-
тиян Андерсен“ на Международ-
ния съвет по детската книга. Тя 
е  написала над 30  стихосбирки за 
деца, театрални и  радиопиеси и  e 
считана за най-изтъкнатата автор-
ка на детски стихове у  нас. При-
казките в стихове на Леда Милева 
отдавна са сред най-популярните 
творби за деца в  съвременната 
ни литература. С  „Работна Меца-

на“, „Сиводрешко и  Бързобежко“ 
и  „Цветни приказки“ израснаха 
няколко поколения. Незабравима 
остана и  нейната песничка „Зай-
ченцето бяло“. Приказките на Леда 
Милева естествено намериха мяс-
то в  читанките, в  представител-
ни сборници и  антологии. Леда 
Милева подбира традиционни, но 
по съвременен и  откривателски 
начин разработени теми и  герои 
– въвежда своите читатели в  све-
та на животинките и  растенията, 
в богатия природен свят, за да им 

внуши вечните истини за доброта-
та, скромността и  трудолюбието, 
за цената на приятелството и вза-
имопомощта.

Някои от основните книги на 
Леда Милева за деца: „Заю на 
разходка“ (1946), „Няма време“ 
(1949), Мустакатият Иванчо“ 
(1959), „Бели лястовички“ (1962), 
Когато куклите не спят“ (1973, 
пиеси), „Как идва денят“ (1982), 
„Къде е  хоботът на слона“ (1989), 
„Приказка за трите лисички“ 
(1998). �

Клетва
Когато нищо друго няма
във този свят, разполовен
на истина и на измама,
невярваща, ти вярвай в мен.
 
Дори когато те излъжа
невъзмутим или смутен,
заклевам те! и ти си длъжна,
презирай ме, но вярвай в мен.
 
Когато вече ни разделя
безсънна нощ и нервен ден,
във понеделник и неделя
ти непременно вярвай в мен.
 
Не в здравите ни златни обръчи,
в хербария ни изсушен
с реликвите на прашна обич,
не в спомена, а вярвай в мен.
 
Защото в битката неравна,
което водим сякаш век,
със теб сме станали отдавна
един живот, един човек.

Не умирай, любов!
Не умирай любов! Не умирай любов! Не умирай!
Старомодно до край ще повтарям тези слова.
Не затваряй вратата на своята бедна квартира –
всеки ден ще ти нося през зимата хляб и дърва.

Тази нощ с одеялото двамата ще се завием.
Ще ти стопля нозете с нозе и ръцете с ръце.
Затова не умирай любов...Единадесет бие.
Предпоследния удар на твоето храбро сърце.

Ще те любя, любов! Ще те любя, любов! Ще те любя!
Цяла нощ...Ще ти вдъхна живот. Ще ми вдъхнеш живот.
Ти си все така хубава! Виж! Аз съм все така хубав!
Нека вие навън оня леден и бял съпровод.

Реквием ли, любов? Сватбен марш ли?.. Последен молебен.
Тъкмо време е вече...И аз съм отдавна готов. 
Не е честно да тръгваш сама...Аз ще тръгна със тебе.
Затова не умирай любов, не умирай любов!
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