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Нека да започнем с най-тривиал-
ния, но въпреки това пиперлив 
въпрос, който се задава на всеки 
автор: Защо пишете? Какво е за 
вас литературата: призвание, 
работа, хоби ..?
Не знам какво е за мен литерату-
рата; надявам се, обаче, поне тя 
да знае какво съм аз за нея...

Работя, като...
Психонафт.

За последно плаках, защото...
Рязах лук. За такива моменти оста-
вям рефлексиите върху най-мрач-
ните трагедии: Принципът за ико-
номия го налага.

Ще променя мналото си, защо-
то...
Засега миналото ще го оставя така. 
Ако не ровиш в л*то, пò няма да 
мирише.

Ако имах двойник...
Всъщност, имам: много е приятен, 
обича да ме черпи, вероятно за-
щото ме мисли за себе си.

Не ми стига смелост за...
Глупости; и не само това: те обик-
новено ме плашат откровено и 
стряскат до непреходна паника.

Никога няма да опитам...
Какво ли не. Напр., балут (т’ва е 
двуседмичен патешки или пилеш-
ки зародиш, сварен с черупката).

Моята рецепта за успех е...
Фалшива; изписвам си я сам: 
Ephedrine, Biperiden, Dextrometho-
rphan, Pethidine, Phencyclidine и 
ред  др., пък после ми я изпълня-
ват фармацевтите по Търновските 
аптеки.

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
Разрешима ли е (и как?) Шестата 
проблема на Д. Хилберт и как се 
прави имамбаялдъ.

Критиката по мой адрес я...
Връщам за преразглеждане и до-
пълнителен анализ.

Най-добрият и ценен съвет е...
Тоз’, който най-тактично ми е спес-
тен.

Звездната болест заразна ли е?
Лично аз не съм я прихващал. То и 
няма откъде.

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-
ределите като такъв?
Нямам литературни критерии; ли-
тературата, единствена и сама съди 

себе си. Пък и мене, като литератор.

Съвременник или класик...
Разликата помежду им се свежда 
най-вече дотам, че първият е само с 
единия крак в гроба.

Сега или утре...
Вчера.

Бързо или утвърдително...
Какво?

Какво е България?
България е доста добро основание 
за неразумните юроди, да се сра-
мят.

Четете ли е-книги?
В една сравнително нова руска пе-
сен, лир. герой откровено споде-
ля: „Най-мразя гейове, евреи и да 
чета”. Аз, само че, нищо против пър-
вите две нямам.

На кой въпрос искате да отговорите, но никога не ви го задават?
Разрешима ли е (и как?) Шестата проблема на Д. Хилберт и как се прави имам-
баялдъ.

Интервю

Продължете изречението Е-същност е... отговор на някакъв въ-
прос, находка на някакво търсене, познание за нещичко непознавае-
мо, необходимост от нещо невъзможно, множество от дефицити 
и излишъци; видение на някое невидимо; клас – хем празен, хем уни-
версален; реална идея, идеална реалност; руптура в някоя струк-
тура. Или, по-точно казано – аз нямам никаква представа.


