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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 ..?
Пиша, защото не мога да не пиша. 
Не пиша често. С времето тексто-
вете стават все по-трудни за улавя-
не – като светещи пеперуди, които 
виждаш, но трябва и да хванеш.

Работя, като...
Човек. Но не винаги. Май Фиц-

джералд беше казал, че писатели-
те не са точно хора, а съвкупност 
от много личности, които се борят 
за надмощие. По-сериозно: рабо-
тя като пишещ човек.

За последно плаках, защото...
Гледах важен за мен филм или че-
тох пак такава книга, не помня.

Ще променя мналото си, защо-
то...
Няма да го променя.  

Ако имах двойник...
Щях да му намеря и животно. И 
за да не затруднявам читатели-
те, това е пряка референция към 
заглавието на първата ми книга - 
„Двойници и животни“.

Не ми стига смелост за...
Да се перча достатъчно. А и ме 
мързи.

Никога няма да опитам...
Хероин венозно. 

Моята рецепта за успех е...
Не да започнеш, а да не спираш. 
Всеки може да започне. 

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
„Как успяваш?“ Отговорът е още 
по-глупав: късметлия съм.

Критиката по мой 
адрес я...
Пиша в един ми-
кротефтер. После 
я превръщам в 
парфюм, а след 
това я подарявам, 
за да краси нечия 
шия.

Най-добрият и ценен съ-
вет е...
Да не те пренасищат със съвети. 
Иначе вероятно е: бъди по-внима-
телен към детайла. 

Звездната болест заразна ли е?
Много. Всяка вечер изгряват звез-
ди на небето и много от тях вече са 
мъртви – ние виждаме с огромно 
закъснение светлината им.

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-
ределите като такъв?
Силно първо изречение. Ясен и за-

помнящ се изказ. Богат език. 
Самоирония (понякога). Ис-

тория, която да те хване за 
гърлото и да не те пусне 
до финала. Енигма. Кому-
никация с читателя, дори 
и индиректно. Финал, над 

който да мисля дълго. И 
силно последно изречение. 

После ново начало. Но това не 
е за добрата, а за повече от добрата 
литература.

Съвременник или класик...
Чета всичко качествено. Сам реша-
вам кое е за мен, но се вслушвам 

„Как успяваш?“ Отговорът е още по-глупав: късметлия съм.



и в съветите на малцината, на 
които имам доверие. 

Сега или утре...
Един от новите ми разкази се 
казва „Винаги сега“, много е до-
бър.

Бързо или утвърдително...
Бавно и качествено.

Какво е България?
Площ от 111 хил. кв. км. 

Четете ли е-книги?
Все повече. 

Продължете изречението Е-същност е... Преди 15 години щеше да е свър-
зано със сп. „Егоист“. Сега не знам, аз съм само наблюдател на това Е.

Интервю

Нинко/ Кирилов

Пиша, защото не мога да 
не пиша. Не пиша често. С 
времето текстовете стават 
все по-трудни за улавяне 
– като светещи пеперуди, 
които виждаш, но трябва 
и да хванеш.


