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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 ..?
Спасение от ежедневната глупост, 
наречена житейски цикъл; писа-
нето е и единственият начин да 
кажеш какво наистина смяташ по 
някои въпроси на мирозданието; 
преграда срещу напиращото же-
лание да утрепеш някой доказан 
подлец. 

Работя, като...
Като всякакъв съм работил от 
12-годишен до сега. Не е важно 
какво работиш, а какво не. Не съм 
крадец и измамник. Спя спокой-
но. Ако питаш за това как пиша... 
преди на ръка, сега на компютър 
:). 

За последно плаках, защото...
гледах това: 
h t t p s : / / w w w.fa c e b o o k . c o m /
tipichno/videos/497176867158874/ 

Ще променя мналото си, защо-
то...
Имам машинка на времето, 
хахаха. Не, всъщност нямам. Не бих 
го променял, заради него съм та-
къв, какъвто съм .  

Ако имах двойник...
Щях да му кажа, че аз съм по-краси-
вият (хахаха).

Не ми стига смелост за...
Да запаля парламента в петък су-
трин.

Никога няма да опитам...
Печена китайска хлебарка (има ги 
из Азия тия ястия) и да ходя на ръце 
по покрива. 

Моята рецепта за успех е...
Гореща боб-чорба с люти чушки и 
една ледена мастичка – в слънчева 
утрин на брега на морето. Т‘ва е. 

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
На този (хахаха). Примерно: 

„Как искаш десетте милиона – в 
едри или дребни банкноти?“

Критиката по мой адрес я...
Чувам, виждам, вземам под внима-
ние и отминавам. Не коментирам 
критиките, понеже смятам, че във 
всяка критика има поне 50% истина. 

Най-добрият и ценен съвет е...
Недаденият. Много хора се бъркат, 
където не им е работа. 

Звездната болест заразна ли е?
Предполагам да. Ама съм виждал 
повече красиви хора с лунички ;) 
не със звезди. 

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-
ределите като такъв?
Начало, среда и край. И трите да 
са интересни, да казват нещо и на-
края да кажат нещо друго. И да са 
грамотно написани... моля... много 
моля за грамотност. 

Спасение от ежедневната глупост, наречена житейски цикъл; писането е и единственият 
начин да кажеш какво наистина смяташ по някои въпроси на мирозданието; 



Съвременник или класик...
Класически съвременник. 

Сега или утре...
По-добре в вдругиден, че днес и 
утре съм с едни приятелчета ;).

Бързо или утвърдително...
Бързо.

Какво е България?
Красиво място, пълно със сим-
патични идиоти. 

Четете ли е-книги?
Постоянно (градски транспорт, 
нали разбираш). Чета всичко. 

Продължете изречението Е-същност е... същност, преди която има „е“ 
с тире. Намира се в интернет и може да се чете. Препоръчително е да 
се чете. 

Интервю
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Начало, среда и край. И 
трите да са интересни, да 
казват нещо и накрая да 
кажат нещо друго. И да 
са грамотно написани... 
моля... много моля за 
грамотност. 


