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Нека да 
започнем с най-тривиалния, но въ-
преки това пиперлив въпрос, кой-
то се задава на всеки автор: Защо 
пишете? Какво е за вас литерату-
рата: призвание, работа, хоби ..?
Аз конкретно споделям моя свят. 
Правя го, за да се забавлявам, от 
скука и от мъничко тъга. Литература-
та за мен е интересно понятие, тъй 
като от малък бях тръгнал по този 
път, но Реалността временно отложи 
моите стъпки по него. Помня, че като 
малък бях разгърнал една карта на 
света на пода и описвах „Приключе-
нията на жабока Прен“ по нея в една 
тетрадка. Оттогава досега измина 
много време, но аз продължавам да 
пътешествам. В своя свят!

Работя, като...
Данък „Реалност“ си плащам като 
служител в отдел „Доставки“ във 
фирма за фиброоптични кабели 
и инсталации. Това се случва през 

деня.

За последно плаках, защото...през 
мен преминаваха тъжни усещания 
за този свят. Това се случва, когато се 
докосва с болка.

Ще променя миналото си, защо-
то...
Всъщност не виждам кой знае какъв 
смисъл да го променям. Нищо в бъ-
дещето ми няма да се промени, ако 
го направя.

Ако имах двойник...
О, добре, че нямам!!! :)

Не ми стига смелост за...
За да изляза на сцена, приглушена от 
светлини и сенки и да цитирам Ваян 
в оригинал. За целта, освен смелост, 
ще ми трябва и определена творче-
ска настройка.
Никога няма да опитам...
 Да не бъда себе си!

Моята рецепта за успех е ...
Ако правиш това, което ти носи удо-
волствие и се забавляваш, то успехът 
ще стане любопитен, какво толко-
ва му се радваш на това нещо и ще 
дойде да те провери.

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не Ви го задават?
Няма такъв въпрос, не и за момента.

Критиката по мой адрес я...
Точно това е, че няма критика по мой 
адрес, а само различни мнения. Все 
пак Ваян лети, няма адрес, а с препо-
ръчана поща не става, защото други 
получават посланията в тях. После те 
заживяват свой собствен живот, по-
растват от очаквания, понякога им 
липсва желание и в крайна сметка 
нищо конкретно не произлиза от всич-
ко това.

Най-добрият и ценен съвет е...
Аз ценя, не оценявам! Всеки съвет е 
ценен. Друг е въпроса колко е използ-
ваем в света на другия. Някъде водата 
е бира, другаде е мляко ...

Звездната болест заразна ли е?
Да, виждал съм много хора, в които 
звезди блещукат в очите и след това 
ги предават на други. Тях наричам 
Вдъхновители ...

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характеристи-
ки трябва да притежава един ли-
тературен текст, за да го опреде-
лите като такъв?
Трябва да ме докосне, да има мелодия 
и хармония в думите. Да звучи леко, 
да понася без да се усетиш и да те пре-
нася през времето. Думите обичат да 
се подреждат по определен начин, за 

да звучат красиво. Като нотите са – ако 
не са на правилното място, звучат по 
друг начин.

Съвременник или класик...
Може би по малко и от двете. Сега 
като се замисля, светът на Ваян не е 
обвързан с някакви конкретно време-
ви и обществени параметри, така че 
може да се зачете отговорът за верен 
и по двете линии.

Сега или утре...
Днес беше утре вчера!

Бързо или утвърдително..
И двете – понякога импулсът не влиза 
във форми, той прелива между све-
товете и цветовете и донася забрава. 
Това ние наричаме утвърдително.

Какво е България?
Моята Родина!

Четете ли е-книги?
Да, в момента преминавам през 
Шекли с четеца. По-удобно и компакт-
но е. От друга страна като прочета ня-
коя хартиена книга, след това я прода-
вам, за да продължи своя път по света. 
Не обичам да има много вещи около 
мен и те да протягат своите хищни 
пръсти към мен.

Интервю

Продължете изречението: Е-същност е... Мястото, където за първи 
път беше публикувано късче от света на Ваян.


