
Димитър/ Никифоров

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 ..?
Хоби, ако мога така да се изразя, 
не мисля, че има професия писа-
тел, или поет.
А писането е начин да се изразя в 
един по естетически вид, какъвто 
е мерената реч. До колко успявам 
не мога да кажа.

Работя, като...
Вече трийсет госини работя като 
заварчик, занаят който много си 
обичам и не бих сменил с друг. 

За последно плаках, защото...
Не помня, но да, плача и никога 
не съм се притеснявал да си го 
призная.

Ще променя мuналото си, защо-
то...
Не бих променил нито минута, 
каквото – такова.

Ако имах двойник...
Едва ло Бог би повторил една 
грешка два пъти :)

Не ми стига смелост за...
Скок с бънджи, а винаги съм искал  
:)

Никога няма да опитам...
Вкусът на предателството.

Моята рецепта за успех е...
Не мисля, че съм успял човек, на-
против, по-беден съм отколкото 
изглеждам, а и не мисля, че има 
такава рецепта…

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
Не зная, но бих отговорил на всеки 
един, както го правя и сега :)

Критиката по мой адрес я...
Понякога с усмивка, понякога псу-
вам (когато е необоснована) поня-
кога като критика, с необходимите 
изводи…

Най-добрият и ценен съвет е...
Всеки съвет е ценен, когато е под-
платен с нужната мъдрост и здрав 
разум…

Звездната болест заразна ли е?
При някои люде – да, аз съм имуни-
зиран :)

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

Не мога да се изразявам като кри-
тик, усещам я като хубава и… не тол-
кова хубава, а и всяко мнение е су-
бективно… въпрос на вкус…

Съвременник или класик...
Съвременник съм на самия себе си 
в това нелюбовно време…

Сега или утре...
“Не насилвам нещата, те просто се 
случват”…

Бързо или утвърдително...
По човешки, времето и амбициите 
не са фактор…

Какво е България?
Моята Родина! Държавата може и 
да е мащеха, но Родината си остава 
като родна майка.

Четете ли е-книги?
Разбира се. И никога няма да спра 
да чета.

Интервю

Продължете изречението Е-същност е... просто Е… :)

Съвременник съм на самия себе си в това нелюбовно време…


