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И: Преди по-добре ли живяхте?

 

Р: При Тодор Живков по-добре беше, работа имаше повече. Откъде да знам, 

сега по няма...

 

И: Тук гласуват ли хората?

 

Р: Ами, да, гласуваме.

 

И: А ти гласуваш ли?

 

Р: Ами, гласувам, да.

 

И: За коя партия повече се гласува?

 

Р:  Всеки различно гласува, за кмет гласувахме, ама партии...

 

И: Има ли разделение между българи и турци?

 

Р:  При нас в Прилеп няма. Много добре са разбираме с българите. Аз съм 

туркиня, нищо лошо не съм видяла.



 

И: А какво си спомняш за Възродителния процес?

 

Р:  Аз на много места работих и тук в консервената, и в Подвис на хладилник, 

и на гарата... сега тук съм на 4 часа... имам много време до пенсия, млада 

съм, но имам проблем, рак на гърдата са ми казали...

 

И: Кой набор си ти?

 

Р: 63-ти и съм  тук, къде да отида. Ама при Тодор Живков по-добре беше, по 

друго...

 

И: Ами смяната на имената?

 

Р:  Ами имената , тогава за какво сме  вдигнали бунт не разбирам ... Аз се  

казвам Ематуа.

 

И: Какво означава Ематуа?

 

Р: Ами, и аз не знам.

 

И: И какво, казаха ти да си Ема така ли?

 

Р: Не, вика: „Каквото име искате, така ще се кръстите“. И аз си избрах Ема. И 

заминахме за Турция, пак са върнахме ... и така. 

 



И: Защо се върнахте?

 

Р: Ами, тук по-хубаво беше.

 

И: Ами, сега, как е?

 

Р: Преди беше по-добре.

 

И: Сега в коя страна се живее най-добре?

 

Р: Не знам, аз само тук, знам как е.

 

И: А най-зле?

 

Р: Може и тука да е. Не знам.

 

И: Очакваше ли нещо да се промени България като влезе в НАТО?

 

Р: Очаквахме, ама нищо не стана.

 

И: Ами от ЕС, очакваше ли промяна?

 

Р: Надявахме са, ама пак нищо, само по-зле става.

 

И: Трябва ли България пак да е близка с Русия, както със СССР преди?



 

Р: Какво да е близка с Русия и те само тях си гледат.

 

И: Ами със САЩ тогава?

 

Р: Много е далече...

 

И: Имали някой български политик, който харесваш?

 

Р: Ами те са еднакви. Хубаво говорят, а като ги избереш- нищо.

 

И: Какво ще стане с България за в бъдеще?

 

Р: Не знам, дано по-добре да стане, но не вярвам.

 

И: Четеш ли вестници?

 

Р:  Не  съм  абонирана,  само  от  време  на  време,  тук  в  магазина  каквото 

оставят.

 

И: А телевизия гледаш ли?

 

Р: Гледам.

 

И: Какво гледаш?



 

Р: Ами сериалите и турските, и другите. И малко новините.

 

И: Ами СКАТ гледаш ли?

 

Р: Не, какво да й гледам?

 

 (Влиза в магазина)
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