
Роман/ Димитров

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 ми е приятно. Пиша 
рядко, малко и непоследователно, 
но когато усетя нужда да пиша, не 
мога да се спра. Това е непрофе-
сионално, очевидно, но при мен е 
така.

Работя, като...
Пенсионер съм. 36 години бях 
учител по руски език и литерату-
ра. Беше приятно и интересно. 

За последно плаках, защото...

Изгубих много близки хора. На 
моята възраст това е често и нео-
чаквано. 

Ще променя мналото си, защо-
то...
Не виждам защо бих го направил. 
Зайче или принцеса – все аз бих 
бил там. Човек е равен на себе си, 
не на миналото си. 

Ако имах двойник...
Щеше да ни е скучно на двамата 
– знаем всичко един за друг, как-
во да си казваме? Но може би има 
мнозина, подобни на мен, нейде 
по света. Невидимо и незнайно 
семейство.

Не ми стига смелост за...
Да се опълчвам. Все пак съм дал 
воинска клетва нявга и ако засви-
ри тръбата, ще намеря мястото си 
в строя и ще гледам врага в очите.

Никога няма да опитам... 
Наркотици. 

Моята рецепта за успех е...
Нямам. Държа се, общо-взето, 

възпитано. Нещата стават или не и 
туй-то. Ако съм много настойчив, 
май не стават.

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
Като учител са ме питали всичко. 
Гледал съм да отговарям искрено. 

Критиката по мой адрес я...
Приемам трудно. Съпротивлявам 
се. Особено ако се чувствам прав. 
Това е лоша моя черта.

Най-добрият и ценен съвет е...
Прави, каквото трябва, колкото и да 
те упрекват. 

Звездната болест заразна ли е?
Не знам. Не съм бил „звезда“ в как-
вото и да било. Може би ти се зави-
ва свят и вярваш, че без теб всичко 
рухва...

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

Тя ми пасва със заложената в себе 
си красота, с подходящите средства, 
с които е изразена, с истините, кои-
то е потопила в себе си. Добрата ли-
тература за мен е смела, ласкава. 

Съвременник или класик...
Хубавата книга е хубава книга. На-
писана е за тебе и те радва. Векът е 
без значение.

Сега или утре...
Сега.

Бързо или утвърдително...
Правилно, ако може...

Какво е България?
Тя е моята съдба, аз съм нейният 
щастлив гражданин. Възхищавам се 
и на други места, но съм свикнал с 
внезапните й промени, с менливата 
й красота. 

Четете ли е-книги?
Последните 5-6 години почти само 
такива. У нас няма място за книги, 
аз нямам пари да ги купувам.

Интервю

Продължете изречението Е-същност е...Сайт, който все още изслед-
вам. Дано стане още по-богат и разнообразен.


