Класиката (не съвпада с христоматийност) е вечната съвременност,
включва и двете. Анархистичен класик.

Владимир/ Сабоурин
Никога няма да опитам...
да се продада.
За последно плаках, защото...
Не бях мил с дъщеря си.
Ще променя мналото си, защото...
Миналото са скъпите ми мъртви,
с които разговарям всеки ден, непроменливи във всекидневния
кошмар на промяната.
Нека да започнем с най-тривиалния, но въпреки това пиперлив
въпрос, който се задава на всеки
автор: Защо пишете? Какво е за
вас литературата: призвание,
работа, хоби ..?
Първият ми контакт с писането
беше пишещата машина на баща
ми, латиница. Чуках по клавишите. Това правя и сега. Литературата е машина за писане.
Работя, като...
преподавател по антична литература, испанска литература, теория
на превода.

Ако имах двойник...
Имах двойник през соца, непознато момче, с когото ме бъркаха на
улицата просто защото и то беше
от смесен брак, а тогава нямаше
много „негри” в Сф. Знаех малкото му име, беше особено, подвикваха ми го преди да видят, че са
се припознали. Наскоро случайно
научих от жълтата хроника – мярнат през рамо вестник в транспорта – че е намерен убит в хотелска
почасова стая. Вече нямам двойник.
Не ми стига смелост за...
истината.

Моята рецепта за успех е...
истината.
На кой въпрос искате да отговорите, но никога не ви го задават?
Честно казано не обичам да бъда
разпитван… Живеем в общество на
доброволното предаване на лична
информация дори когато не ни я искат всевъзможните органи. По-малко въпроси – повече живот.
Критиката по мой адрес я...
Дори не се стига до критика, ignore
е моята родина.
Най-добрият и ценен съвет е...
този, който ще оцениш след години.
Звездната болест заразна ли е?
Resident evil, преносим по медиен
път.
Кои са Вашите критерии за добра
литература? Какви характерис-

тики трябва да притежава един
литературен текст, за да го определите като такъв?
Език на истината.
Съвременник или класик...
Класиката (не съвпада с христоматийност) е вечната съвременност,
включва и двете. Анархистичен класик.
Сега или утре...
Сега не съществува. Ние сме проекции на самите себе си към любовта
и смъртта.
Бързо или утвърдително...
Истината е мълниеносна, утвърждавайки абсолютно.
Какво е България?
Несъществуващата империя на българския език, която ще създам.
Четете ли е-книги?
Не. Фетишист съм.

Продължете изречението Е-същност е... вече и Владимир Сабоурин.

Интервю

