
Какво ще отговориш 
на онези, които отри-
чат попфолка, Емилия?

Мисля, че има мно-
го хора, които са чували 
с  ушите си и  са виждали, 
че ние наистина много се 
стараем и измежду нас има 
много талантливи моми-
чета и  момчета. Истината 
е, че във всеки стил има 
и пошли парчета, и смисле-
ни песни с хубави текстове. 
Мога да кажа на всички да 
слушат онова, което харес-
ват, а не да се съобразяват 
с  това кой какво е  казал 
и да се страхуват да си при-
знаят, че някоя песен им 
е харесала. Всички виждат, 
че това е актуалната музи-
ка в момента.

Много журналисти 
се държат пренебрежи-
телно с  нас. Не искам да 
съм груба, но основните 
им нападки са за силикона и че той 
е  основното ни предимство, което 
не е  вярно. И  в  световната музика 
виждаме, че всеки изпълнител се 
старае да изглежда добре. Ние не 
сме открили топлата вода.

Какво означава пеенето за теб? 
Все пак е  свързано с  много борба, 
работа и  пътувания по измори-
телни турнета?

Мога да се откажа и да се занима-
вам с нещо друго, но няма да имам 
щастието, което имам сега. Когато 
в  петия месец на бременността си, 
спрях да пея, преживях най-труд-
ните си моменти – без моята работа. 
Тогава разбрах, че не мога да живея 
без да пея.

А  за многото работа – вземала 
съм си почивка за 20 дни, което 
за мен е  много. Не съм от хората, 
които обичат да почиват. Не се из-
морявам и не ми е нужна почивка 
– поне на този етап. Аз съм деен 
човек.

Какво ще видим, ако надникнем 
в работния ти календар?

В  последно време „Пайнър“ ни 
урежда много участия в  чужбина. 
От една страна е хубаво, защото мо-
жем да пеем и  за българите навън, 
но от друга страна е жалко, че тол-
кова много българи живеят в  чуж-
бина и нямат никакво намерение да 

се връщат в  България. Снощи пър-
вият ми въпрос беше дали ще дойде 
ден да се върнат в България? Всички 
мълчаха, а  отнякъде дори чух „не“. 
Това е жалко.

Много тежко за мен беше учас-
тието ми в  Австралия. Разстояни-
ето до там е  голямо и  финансите, 
необходими за едно семейство да 
се прибере, също са големи. Имаше 
хора, които не се бяха прибирали 20 
години. Докато пеех, много от тях 
плачеха. Дори не можах да изпея по-
следните три песни.

Как се стигна до концерта ти 
в Прага?

Доколкото разбрах, семейство 
Атанасови от дълго време искали 
да поканят български изпълнител 
и  да съберат всички българи на 
една хубава, българска вечер. Вики 
ми каза, че съпругът й Георги е мой 
почитател и  тя решила да покани 
мен, за да го изненада. Много се 
радвам, че са ми гласували доверие. 
Те са прекрасни хора. Надявам се 
присъстващите на концерта да са 
останали доволни. 

еМилия Пее, откакто се Помни, РазбиРа се, но се насоЧва към ПРофесионална каРиеРа на Певица 
едва, след като не осъществява Голямата си меЧта – да отиде в сПоРтно уЧилище. майка й на-
миРа музикален ПедаГоГ и  тя заПисва сРедното музикално уЧилище в  шиРока лъка. след като 
завъРшва, отива на ПРослушване във фиРма ПайнъР. одобРяват я и ПРез 2001 Г. заПисва ПъРвия си 
самостоятелен албум „весело момиЧе“. Последният се казва „Родена съм да те обиЧам“. сПиса-
ние MaXIM озаГлавява статията си за нея „емилия – музика за оЧите“.

Родена съм 
да те обичам
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