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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 умея нищо дру-
го. Не рисувам. Немога да свиря 
на нищо, освен с уста. По-добре 
да не се и опитвам пея. А  вътрето 
е  натрупало едни чудесии, кои-
то напират. Търсят излаз. Трябва 
им форма. Така писането се явява 
най-добра възможност да се от-
ърва от досадните емоции и стра-
хове. Тривиално, но литературата 

е (и) най-евтиното пътуване. 

Работя, като...
С деца. Ментор съм (възпитател) в 
ЧНУ „Димитър Екимов“, с. Русаля., 
обл. Велико Търново. Велико, но и 
адски трудно!

За последно плаках, защото...
е-самотността.

Ще променя мналото си, защо-
то...
опитвал съм да пренаредя мина-
лото си, но то веднага си възвръ-
ща спомените и застъпва в цялото 
си мрачно великолепие.

Ако имах двойник...клонинг? 
няма да му е лесно..

Не ми стига смелост за...
истински роман.

Никога няма да опитам...
бих опитал и това, което не бих.

Моята рецепта за успех е...
фантазията ми, семейството и близ-
ките хора до мен.

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
„Какво ще направите за световния 
мир след като спечелихте награда-
та?“ 

Критиката по мой адрес я...
е кока-кола.

Най-добрият и ценен съвет е...
като чаша вода в пустинята.

Звездната болест заразна ли е?
Тъмнината заразна ли е? 

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

Той разбира от литература, защото 
е професор при Масачузетския тех-
нически университет и владее поне 
десетина компютърни езика.

Съвременник или класик...
жив съм, нали? ;)

Сега или утре...
Е=мс2 

Бързо или утвърдително...
по-добре сам да си приготвя пица-
та. Обичта е.

Какво е България?
„Питат ли ме дей зората..“. Пръста, 
ако бях дървото. Макар да съм лис-
то.

Четете ли е-книги?
Скъпи, Дядо Коледа, четеш ли? „Ис-
кам електронен четец. Цялата годи-
на бях добър и слушах само от ху-
бавата музика. И таковата де, нали 
твоята напитка споменах ;)“

Какво е България?
„Питат ли ме дей зората..“. Пръста, ако бях дървото. Макар да съм листо.

Продължете изречението Е-същност е... едно поточе, което ще се 
влее в реката, тя в голямата река водеща до морето.. все някога ще 
сътворим Бог, който ще ни сътвори…

Интервю


