
 
 

 
БЛИЦ ИНТЕРВЮ 

Мира Папо – автор на сборника „РАЗКАЗИ от града под тепетата“ и романа 
„Пловдивски потайности“ в каталога на издателство „Екрие“, 2019 г. 

1. Каква е твоята професия? 

В момента /от 15 години/ работя, като църковен певец, псалт. По образование съм 
начален и ресурсен учител /деца със СОП/, а по призвание - писател. 

2. Представи се накратко. 

Човек на миналото. Онова минало, когато мъжете бяха мъже, жените бяха жени 
/нямаше 59 пола, простете/, любовта беше истинска и чиста, парите стигаха за всичко и 
не знаехме какво е бедност, имахме 4 сезона, зимата беше люта и студена, с много сняг 
и се пързаляхме с шейни, лятото се печахме по цял ден на слънце край морето или 
реката, изгаряхме от слънцето, но никой не го хващаше рак на кожата, а се мажехме с 
кисело мляко. И ухаеше неповторимо на дини, пъпеши, малини, ягоди, кайсии, 
праскови...Още помня ония праскови, които сега ги няма, сладкия сок, който потича по 
брадичката и ръката, а ти ядеш до премала. Онова време, когато нямаше техника, 
компютри, имейли, месинджър, вайбер, смартфони и т.н., а книгите бяха хартиени /ах, 
този мирис на хартия, когато разгърнеш страниците/ и четяхме много, до самозабрава. 
Мисля, че сме много близко вече до онзи свят в книгата на Рей Бредбъри "451 градуса 
по Фаренхайт", по-младите със сигурност не са я чели, заети да си правят стайлинг. 
Боже, какви ужасни думи нахлуха в родната ни реч: стайлинг, визия, ексклузивно, 
плурализъм, популизъм, спамя... Последната дума, дори не знам какво означава. 

3. По какво работиш в момента? Разкажи нещо за конкретния проект. 

В момента работя по книга, която мисля, че ще се окаже книгата на живота ми, книгата, 
която вече шеста година продължавам да пиша. Посветена е на света Богородица и 
нейните икони. Да, книга се пише в продължение на години, защото таланта е само 2 
%, останалото е труд, труд, къртовски труд. 

4. Какво може да ни кажеш за спецификата в работата си, което любителите на 
книгите не подозират? 

Една книга става много силна, въздействаща, красива, кара те да я прочетеш отново и 
отново, когато авторът пише с усещането, че умира, че му остават само 5 минутки 
живот, през които има да каже толкова много неща на света, на хората. Ей, хора, чуйте 
ме, чуйте тази история, защото аз си отивам, но това, което пиша, то може би ще ви 
промени, ще ви направи по-добри и състрадателни и... ще ви помогне по някакъв начин, 
защото животът понякога е ужасен, но това се е случило с мен, с теб, с някой друг и е 
преживяно, преминало е и сме продължили напред. 

5. Коя книга те вдъхнови напоследък? 
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"Изборът на Софи" на Уилям Стайрън. Имах същото усещане, че авторът умира, до като 
пише тази книга, че всеки ред е една агония и страдание, но утре винаги ще има. Все 
пак смисълът на живота е... да продължи. А ние да се променим и да се научим да 
бъдем просто добри хора. 

6. Как мислиш, че ще се промени работата ти с навлизане на новите технологии 
в четенето и създаването на книги? 

Както отговорих в един от предишните въпроси, аз съм човек на миналото. За мен 
е важна и скъпа печатната книга, но осъзнавам силата и ролята на социалните 
мрежи. Доколкото мога, възползвам се от тях. 

7. Твоето послание към читателите. 

Обичайте се и бъдете обичани! Любовта е всичко! 

  


