
Ралица / Красимирова

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 мама ме накара, 
когато бях малка, аз така се заси-
лих, че се не видях. Майка ми чете 
много, разказваше как четяла при 
всяка възможност, докато работе-
ла четяла, а аз и се смеех, мислех 
си, че е изкуфяла, нищо, че е без-
божно млада все още. Нали зна-
ете, като се смееш много… Та аз 
даже прописах, покрай четенето. 
Литературата за мен е проклятие, 
дайте, богове, на всички ни!

Работя, като...
Хамалин. Нощ и ден, нощ и ден.

За последно плаках, защото...
Много обичам, това не е честно!

Ще променя мналото си, защо-
то...
Така и не пораснах висока, както 
се заричах на младини.

Ако имах двойник...
Щях да си го ползвам с кеф за 
всички гадости, щеше да ми е роб.

Не ми стига смелост за...
Нищо. Страдам от прекалената си 
смелост. 

Никога няма да опитам...
Страшно много неща не ми се оп-
итват, но не мога да гарантирам, 
че няма.

Моята рецепта за успех е...
Бързането. Успехът ми е 50/50. 
Иначе не ми се получава. 
На кой въпрос искате да отго-
ворите, но никога не ви го зада-
ват?
Аз изобщо не обичам въпросите. 

Критиката по мой адрес я...

Слушам. Пренебрегвам. Смея се. 
Танцувам. Перкам си ръцете във 
въздуха и я мятам през оградата. 

Най-добрият и ценен съвет е...
Най-ценният съвет е този, който ти 
дава възможност да изпълниш во-
лята си свободно, придържайки се 
към него. 

Звездната болест заразна ли е?
Заразна е, да, нелечима и няма ясна 
симптоматика. Опасничко си е.

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

Добрата литература трябва да ти 
стяга гърдите и да те кара да четеш, 
да четеш, да четеш.

Съвременник или класик...
Съвременен класик.

Сега или утре...
Сега.

Бързо или утвърдително...
Бързо.

Какво е България?
Държава. :)

Четете ли е-книги?
Напоследък доста, но не предпочи-
там, неестествено ми е.

Интервю


