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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 ..?
Защо пиша – сега за първи път се 
замислям целенасочено. Моят 
„проблем” е как да го напиша, а 
не – защо. А и самата литература 
претърпя за мен метаморфози: в 
началото беше хоби, кой не обича 
да пише стихове и да си намира 
почитатели с тях; но хобито е глав-
но за удоволствие, за разтовар-
ване. От много време насам ли-
тературата изисква от мен добра 
организация и много работа, за да 

мога да отхвърлям трупащите се 
ангажименти към чуждите и към 
своите творби. Редувам публици-
стични и критически текстове с по-
езия и проза, преводи и редакти-
ране... И действително, прави са 
били римляните, от които до нас е 
дошло правилото, адресирано до 
писателите: „Нито ден без ред” . И 
не непременно свой ред – но ли-
тературна работа, усилие трябва 
да има.

Работя, като...
Библиотекар в читалищна библи-
отека.

За последно плаках, защото...
Ми се счупи дългият нокът на кут-
рето и се наложи да си купя клеч-
ки за уши и за зъби :)

Ще променя мналото си, защо-
то...
Защото искам да имам родители, 
семейство... Милион пъти го про-
меням мислено – за да съм пак с 
любимите си хора, преселили се 
от този свят неизвестно къде; за 

да мина по различен път от този, бе-
лязан с грешките и провалите ми.

Ако имах двойник...
Не знам, мисля си, че усещането за 
самота щеше да ми е непознато... 
или в краен случай – рядък госте-
нин.

Не ми стига смелост за...
Там, където не ми стига смелост, ча-
кам да се натрупа болка. Лошото е, 
че и за нея границите стават разтег-
ливи...

Никога няма да опитам...
По-скоро – не бих. Думата „никога” 
е много коварна – кажеш ли я, после 
стопроцентово ще те накара да на-
правиш това, което така убедително 
си се зарекъл, че няма. Не бих била 
патриот с оръжие в ръка, не бих ка-
рала децата си да воюват и на всяка 
цена да са победители.

Моята рецепта за успех е...
Работа. Много работа и да не ти се 
свиди за собствените произведения 
– да си безпощаден към тях, да ги 

режеш, да ги прекрояваш, да ги дя-
лаш като камъни. И успехът да не е 
на всяка цена – за сметка на някого 
другиго...

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
Към коя галактика летим днес, ка-
питане?

Критиката по мой адрес я...
Приемам, но зависи как е каза-
на или написана – някои критики 
предизвикват размисъл, други – не-
приязън и несъгласие, а има и таки-
ва, които целят унизяване.

Най-добрият и ценен съвет е...
Няма общовалиден такъв – за всяка 
ситуация и за всеки човек. Понякога 
– думите на загриженост от близък 
човек. Друг път – съветът, който не 
си послушал. Собствената интуиция 
е важен съветник.

Звездната болест заразна ли е?
И да, и не. Човешкото самочувствие 
иска подаръци, иска шум. Трябва 
да се нахрани, да се опита що е то 

...И действително, прави са били римляните, от които до нас е дошло правилото, 
адресирано до писателите: „Нито ден без ред” . И не непременно свой ред – но 
литературна работа, усилие трябва да има.



Интервю

Продължете изречението Е-същност е...Свободно пространство за 
творчество и различни хора. И има страхотно фючър-звучене – елек-
тронна същност, предизвикателно е.

популярността. И чак тогава всеки 
решава за себе си важно ли е да 
гравитира около звездите, да се 
„въобразява” на звезда, или да си 
върши мирно и кротко по най-до-
брия начин това, за което са му да-
дени външни и вътрешни условия.

Кои са Вашите критерии за до-
бра литература? Какви харак-
теристики трябва да притежа-
ва един литературен текст, за 
да го определите като такъв?
Трябва да ми е леко и да искам да 
съм само читател. Да не ме спи-
рат тежки и претрупани фрази, да 
няма излишно философстване или 
показност на някакви знания, да не 
ми се иска да поправям нищо по 
текста. Да ме кара да искам да съм 
там, вътре – заради простотата, 
красотата, въпросите, пощадения 
и приласкания човек. Творбата да 
руши граници и стари стереотипи, 
да те кара да си по-мислещ и чувст-
ващ, по-вярващ и помагащ...

Съвременник или класик...
Човек не може да бъде съвремен-

ник, и като творец не може да бъде 
такъв, преди да е отдал необходи-
мото внимание и познание на кла-
сиците. Те са базата.

Сега или утре...
Много философско, кокошката или 
яйцето? Ако го няма сега, не би го 
имало и утре. Има само сега, няма 
утре. Ако няма утре, е много теж-
ко да се живее сега. Сега съм, сега 
предпочитам да си свърша рабо-
тата. Със сегашните си действия си 
поръчваме утрешния живот..

Бързо или утвърдително...
Утвърдително, разбира се. 
Искаш ли да загубиш – бързай.

Какво е България?
Моята страна, в която е миналото 
ми, днешния и утрешния ми ден. 
И малка част от света.

Четете ли е-книги?
Все още в битката за вниманието 
ми водят класическите, хартиените 
книги.
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