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Леда Милева, една от любимите поетеси на поколения българи, днес празнува юбилей.
В навечерието на своята 90-годишнина най-известната ни жива детска писателка отново
бе сред читателите си. Тя представи новата си книга "Кънки на колелца" в Столична
библиотека. С достолепна осанка, облечена в стилен костюм, с безупречна прическа и
памет, дъщерята на Гео Милев слушаше малчуганите, които с удоволствие отговаряха на
въпроси от поезията й. После на най-добре справилите си подаряваше томчето си с
автограф.
И днес авторката на легендарното стихотворение "Зайченцето бяло", което Петър Ступел
превърна в суперхит, продължава да е взискателна към езика. Особено този, който "ни
облъчва" от телевизията и радиото. Затова гледа главно новините и публицистиката на
БНТ и bTV, но най-вече по BBC.
Когато убиват баща й, е на 5. "Помня деня на неговото изчезване, 15 май 1925-а. С
няколко деца играехме във вестибюла на нашия апартамент на бул. "Мария Луиза" 23
срещу Халите (домът бе съборен при бомбардировките). Дойде цивилен агент в черни
дрехи и попита знаем ли къде живее Гео Милев. Казах, че ми е баща и ще го извикам.
Отворих вратата и го видях - точно ставаше от леглото. Това беше последният ми жив
спомен от него. Човекът му каза, че го викат за справка, излязоха и вече не се върна.
Приятелите на татко, Николай Лилиев, Ламар, Людмил Стоянов, продължаваха да идват
у дома и след изчезването му. Майка Мила, която е била актриса, през 1911/12 г. е учила
в Сорбоната в Париж и оттам се познаваше с Лилиев, Константин Константинов, Чудомир
и други български интелектуалци. Израснах сред книги", обяснява поетесата пред
"Стандарт" факта, че започва да пише на 9. Ламар я насърчава да продължи.
Над 30 стихосбирки за деца, пиеси и статии носят подписа на Леда Милева. Поколения
малчугани вечер са заспивали с историите от "Заю на разходка", "Мустакатият Иванчо",
"Черно фламинго", "Цветни приказки", "Карнавал в гората". Извоювала е собствено място
в литературата, неподвластно на сянката на ерудита Гео Милев. Завършва
Американския колеж и Института за детски учителки, следва и право в Софийския
университет, но литературата остава голямото й призвание. Леда Милева е и полиглот с
безброй преводи на проза и поезия от английски, френски, руски. Нейните стихотворения
и пиеси са издавани във Франция, Германия, Русия, Беларус, Румъния, Чехия, Полша,
Унгария, Сирия. Била е главен редактор на списания, генерален директор на БНТ,
постоянен представител на България в ЮНЕСКО, шеф на преводачите, депутат във
Великото народно събрание. Включена е в почетния списък "Ханс Кристиян Андерсен".
Лично се познава с Артър Милър, Жак Гошрон (направил великолепен превод на
"Септември"), испанския поет Хуан Едуардо Сунига, с проф. Роже Бернар.
Днес главният дълг на Леда Милева е да се грижи за творческото наследство на баща си.
Но писатели продължават да я търсят за съвет, участва в представяне на книги, чете
творби на колеги. Болката й е, че вече няма детски списания, а от там и млади детски
писатели.
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