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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 ..?
Не знам точно, то е като танцува-
нето, необходимост някаква, глад 
за връзка със света, за любовна 
връзка със света.

Работя, като...
Танцьор и хореограф.

За последно плаках, защото...
Снощи на един филм - „Четецът”

Ще променя мналото си, защо-
то...
Мисля, че ние непрекъснато под-
меняме и променяме миналото 
си в опита да го проумеем и да го 
преживеем също.

Ако имах двойник...
Щяхме заедно да танцуваме.

Не ми стига смелост за...
Да родя още деца.

Никога няма да опитам...
Рибена чорба. 

Моята рецепта за успех е...
За мен „успех” означава, като 
си лягаш вечер, да ти е чисто на 
сърцето, че си опитал да дадеш 
най-доброто от себе си, рецептата 
ми за успех е просто всеотдайност.

На кой въпрос искате да отго-
ворите, но никога не Ви го зада-
ват?
Страхувате ли се от смъртта?

Критиката по мой адрес я...
Веднъж моя приятелка ми каза, че 
прочела съвет от някакъв критик, 
беше нещо като: „Отнасяйте се 
към критиката така, както пти-
ците се отнасят към орнитологи-
ята.” Това е точното ми отношение 
към критиките и похвалите също. 

Най-добрият и ценен съвет е...
Баба ми казваше: „Горе главата, за 
да не ти падне короната и да те 
удари по носа!”

Звездната болест заразна ли е?
Нямам представа.

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-
ределите като такъв?
Мисля, че четенето е творчески акт 
също като писането, в този смисъл, 
добрата литература те прави съав-

тор някак си, съучастник в престъ-
пление ха-ха, другото нещо, което 
ме вълнува, е когато препрочитам 
едно и също изречение няколко 
пъти и не мога да му се наситя. Има 
и книги, които препрочитам почти 
всяка година и винаги са различни.

 
Съвременник или класик...
Не разбирам въпроса. 

Сега или утре...Бързо или утвър-
дително...
Сега, веднага.

Бързо или утвърдително..
Бързо и утвърдително.

Какво е България?
Носталгията по България.

Четете ли е-книги?
Да, непрекъснато. 

Продължете изречението Е-същност е... подарък.

Интервю

Най-добрият и ценен съвет е...
Баба ми казваше: „Горе главата, за да не ти падне короната и да те удари по 
носа!”


