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Четете ли и на каква тема? 
Да чета. Чета поезия, обичам романи на 
исторически теми. В момента чета, 
"Писмата на леля Евдокиа" от издателство 
"Пощенска кутия за приказки" 

С какво се занимавате през времето ,в 
което не пишете? 
Аз пиша по всяко време. Налага се да 
хващам мислите си в движение, защото 
иначе изчезват безвъзвратно. Дори на 

работа си записвам някои неща. 
Обичам да се занимавам със сладкарство и съм доволна когато имам време и 
повод, да се занимавам с това си хоби 

Как се чувствате след написването на стихосбирката и нейното представяне, 
покриха ли се очакванията Ви? 
Как да се чувствам? Щастлива съм! 
По време на вечерта видях толкова много обич и позитивизъм в очите на хората, 
които дойдоха и то само заради мен самата. Бях залята с толкова топлина и 
положителна енергия. 



Като дете имали ли сте подобни 
интереси? 
Да, мисля, че бях в пети клас, когато 
направих първи стъпки в писането на 
стихчета. 

Имате ли намерение да издавате още 
стихосбирки? 
Това времето и обстоятелствата ще 
покажат. Зависи от много фактори. 

Знам обаче едно, че няма да спра да пиша, ако има какво да излезе от душата ми. 

От кога пишете? 
Писала съм в различни етапи от живота си. Започвала съм, отказвала съм се. Не 
бях доволна от това, което съм написала. Вероятно човек трябва да натрупа 
достатъчно житейски опит. Трябва да има време да огледа живота от всички 
страни и да преосмисли нещата, които се случват край него, но вече от позицията 
на зрелостта. 

Колко време ви отне написването на стихосбирката? 
Просто събрах стиховете и ги оформих в трите цикъла. Не ми отне много време. 
Стихосбирка не се пише като роман. Не сядаш да пишеш, за да създадеш 
стихосбирка. В една стихосбирка може да има стихове, писани преди години и 
такива - преди месеци. 


