
НАШИ ЮБИЛЯРИ 
 

Харалан Недев посрещна своя 85-ти рожден ден с нова стихосбирка, която носи 

емблематичното за неговото патриотично творчество заглавие „За теб Българийо, с 

любов”.  

Роден е на 25 март 1931 г. в с. Ряховците, а сега живее и твори в гр. Троян. 

Той е автор на повече от четиридесет книги с поезия, проза,  сатира и  хумор, 

приказки за деца…   

Стиховете, както и цялото му творчество са пропити с добронамереност,  

искрено родолюбие, преклонение пред достоинствата на нашия народ и борците за 

неговото освобождение, любов към природните хубости на Родината и към 

обикновения човек… 

     

С ДОСТОЙНА СЛАВА  
 

Какво по-хубаво от тебе има! 
Над тебе грее ореол от дивен чар – 
сияние и слава несравнима 
безсмъртно осветила твоя свят олтар. 
 
Какво по-хубаво от тебе има,  
какво по-хубаво, Българио, кажи? 
Един народ с духовност несравнима   
надмогвал робства и коварства, и лъжи   
 
и винаги успявал да изправи    
снагата си след страшни, буреносни дни    
и с хиляди мъжествени изяви    
можал и себе си, и теб да съхрани!   
 
Народ такъв е със достойна слава!  
Народ такъв не мре, не е предава! 
 
  

ПАК ДОШЛА Е ПРОЛЕТТА 
 

Из чудно синнали простори 
танцуват птичите ята, 
и всичко радостно говори, 
че пак дошла е пролетта. 
 
С ръце, със пръсти цветовити, 
с една вълшебна лекота, 
земята с хубост да накити 
сега се грижи пролетта. 
 
Като стопанка работлива 
измива всяка сивота 
и ведро грейнала красива,  
земята диша с лекота. 
 



С чаровност Бог дарил света, 
дарил на всички пролетта.              
 
Харалан Недев 

 

 
Милка Пешева отпразнува своя 80-ти  рожден ден със семейството си, роднини, 

близки и приятели от Литературния клуб „Димчо Дебелянов”  на  Гара Елин Пелин, 

където живее и твори. Председателят на клуба, писателят Кирил Назъров представи 

поетесата, а с музикалните си изпълнения Пламен Петров, Вилимир Кирилов, Георги 

Стойков и други създадоха чудесна  атмосфера на един незабравим творчески 

празник. 

Милка Пешева е родена на 12 април 1936г. в с. Голямо село, Дупнишко. Авторка е на 

стихосбирките  „Неизпратени писма” /2002г./ и „С песента на щуреца”/2004г./ и на 

художествено-документалните повести „Разрушено гнездо”/2009г./ и „Не мога да 

забравя”/2015г./. 

 

БЪЛГАРИЯ 

 
Българийо, земя на Богове, 
закодирана още в древността. 
Закриляна от бури, ветрове 
с послания далеч от древността. 
 
С гори прекрасни и вода лечебна, 
с подземните богатства – езера. 
Всеки само веднъж ли те погледне, 
влюбва се в твоята красота. 
 
Родил се тука Рилският светец 
и един монах – сеяч на светлина. 
А Левски бе Апостол и отец, 
все родени от българска жена. 
 
Родино мила, какво си ти сега, 
като Исус разпъната на кръст. 
Децата ти се скитат по света, 
за спомен взели само твоето име. 
 
Че те е имало и те има, 
днес чужда е нашата земя. 
Стана тя от нелепици робиня, 
продадена на робство без война. 

 
Милка Пешева 

 


