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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 спя. Ин-
сомнията е кофти работа, но ти 
дава няколко допълнителни часа. 
Лежа в леглото, въртя се, почес-
вам се тук и там, и изведнъж – 
бам! Затова винаги държа тефтер 
и химикал на нощното шкафче. 
Иначе не знам дали литературата 
е призвание, никой не ме е при-
зовавал към нея, аз сам се изви-
ках. Хубавото е, че успях да се чуя. 

Явно е станало през нощта и отно-
во не съм спял. 

Работя, като...
Преводач на литература. Карам 
чуждите писатели и поети, като 
много от тях, предполагам, не са и 
чували за България, да заговорят 
на български. 

За последно плаках, защото...
Не помня, наистина. Може би като 
дете, ако някой ми е откраднал 
сладоледа или ми е ритнал куче-
то или съм гледал някоя от речите 
на Тодор Живков. Не се сещам.  Но 
помня, че преди две години почти 
бях на път да го сторя, докато гле-
дах едно видео на Джъстин Бий-
бър. Така, че…

Ще променя мналото си, защо-
то...
О, въобще не мисля да го проме-
ням. Но ако изнамеря машина за 
пътуване във времето, обезателно 
ще се върна назад да убия Хитлер, 
докато е бебе. Обаче ще има един 
малък проблем. Хората тогава 

още няма да знаят кой е Хитлер, а 
само ще извикат: „Ей, какво правиш 
с това бебе, изрод!” И май тази ра-
бота няма да свърши добре за мен. 
Мда. 

Ако имах двойник...
Интересен въпрос. Може би щях 
да му кажа да ограби някоя банка, 
после щях да предупредя полиция-
та и те да го застрелят на място. Да 
имаш двойник е кофти работа. Как 
мога после да се преструвам, че съм 
уникален?  

Не ми стига смелост за...
Да спра да пиша. Веднъж опитах. 
После цяла седмица кихах, кашлях, 
имах разстройство (а това, докато 
кихаш, въобще не е добре),  краката 
ми се удебелиха два пъти и започ-
нах да ходя много странно – по-ско-
ро скачах като кенгуру.  Никога по-
вече. 

Никога няма да опитам...
Да ям кисели краставички с конфи-
тюр.  Откъдето и да се погледне, 
това си е светотатство. 

Моята рецепта за успех е...
В момента я пиша. По-скоро…пре-
писвам. 

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
Защо флагът, забит от Нийл Арм-
стронг на лунната повърхност, след 
приземяването (или прилуняване-
то) на „Аполо 11”, се вее, а както 
знаем на луната няма вятър? 

Критиката по мой адрес я...
Обожавам. Ако е във вестник, тога-
ва внимателно изрязвам статията. 
Ако е в сайт, тогава я принтирам. 
После си ги залепям в една дебела 
тетрадка, ограждам името на кри-
тика с червен флумастер и рисувам 
върху него череп с кости. 

Най-добрият и ценен съвет е...
Никога не се вземай на сериозно. 

Звездната болест заразна ли е?
Не знам, но води до неприятни из-
живявания. Дори и вчера имах по-
добна случка. Тъкмо бях излязъл от 
вкъщи и две жени, явно мои фенки, 
държащи листи и химикали, ме под-
гониха. Странно е, че викаха: „От 
НАП сме! От НАП сме!”, но все пак…

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-

Тъкмо бях излязъл от вкъщи и две жени, явно мои фенки, държащи листи и хи-
микали, ме подгониха. Странно е, че викаха: „От НАП сме! От НАП сме!”, но все 
пак…



Интервю

Продължете изречението Е-същност е... същността на нещата. 

ределите като такъв?
Ако съм прочел нещо, 
което наистина ми е 
харесало, но все пак 
още имам леки съм-
нения дали е добра 
литература, показ-
вам го на Омир, Хо-
раций, Ли По и Данте. 
Ако ги уловя, че правят 
намръщени физиономии – в 
кошчето.  

Съвременник или класик...
Ако трябва да съм сериозен ще 
кажа, че дори да си бяхме остана-
ли само с    древногръцките, древ-
ноиндийските, древнокитайските 
и римските текстове, (проза и пое-
зия), нямаше да сме загубили аб-
солютно нищо. Взети заедно, Епо-
сът за Гилгамеш, Илиада и Одисея, 
Енеида, Махабхарата, Рамаяна, 
Шъдзин, Беоулф, представляват 
нещо много по-голямо и значимо, 
от всичко написано след седемна-
десети век до сега. 

Сега или утре...
Всеки следващ ден е винаги днес.

Бързо или утвърдител-
но...

Нека да се върна на 
въпроса за „звезд-
ната болест”. Както 
споменах там, не 
обичам фенките. Ви-

наги ходя много бър-
зо и успявам да им из-

бягам. Но имам една от 
тъй наречените „преследва-

чи” или групита, ако щете. Много 
е напориста. Веднага тръгва след 
мен, след като си покажа носа от 
вратата. Обаче оня ден забелязах, 
че единият ѝ крак е бинтован. И 
затова вече се налага да ходя мно-
го бавно, за да не изостава. В края 
на краищата съм джентълмен. 

Какво е България?
Българският език и всичко друго в 
него. 

Четете ли е-книги?
Естествено. И то много. Понякога 
улавям как г-н Йоханес Гутенберг 
ми се мръщи, докато натискам бу-
тона с надпис “On”, но се опитвам 
да не му обръщам много внима-
ние. 
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