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Внимание!

Идеята за тази книга се роди съвсем естествено. Една от малкото български 
групи, съществуваща от почти три десетилетия, при това напълно активна, 
която е развълнувала няколко поколения, преборила се е за името си и е отстоя-
вала стила си въпреки трудностите, все още нямаше своята биографична книга. 
Това е и причината да се появи поредицата Acoustic на издателство Scribens. Тази по-
редица започва именно с Остава. Стремежът ни беше да направим нещо красиво, 
което да остане и да съхрани историята на групата, да я запечата и върху хартия, 
както е запечатана в сърцата на всички, които я обичат.

Книгата проследява личните истории на всеки един член на Остава – Жоро, 
Свилен, Боян, Дани и Алекс; на хората, които са били близки на групата и са споде-
ляли емоциите им, както и на тези, които са работили по техните албуми, пома-
гали са им по един или друг начин и са станали част от голямата им идея. Всички 
тези разкази заедно съставят не само една обща биография, те са също и картина 
на едно отминало време, на развитието на българската сцена, на компромисите и 
радостите, които носи изборът да бъдеш музикант. Не на последно място, това 
е и книга за всяка история за Остава, която започва с „аз“ и която е лично ваша.

Текстовете са допълнени с фотографии на Добрин Кашавелов, архивни сним-
ки и сканирани страници от първата тетрадка с текстове на песни, написани на 
ръка от Свилен Ноев и Георги Георгиев, някои от които за първи път излизат на 
бял свят.

През изминалата година събрахме и въпроси от фенове. Някои от тях, както 
и отговорите, дадени от групата, можете да намерите в последните страници. 
Там ще прочетете и разговор, в който петимата си припомнят най-странните 
и абсурдни случки от изминалите години. Решихме да оставим тази част нереда-
ктирана, за да почувствате енергията и вътрешната атмосфера в групата, коя-
то ние имахме възможност да изпитаме. Вярваме, че искрено ще се усмихнете на 
хумора и неподправените истории в нея.

Двама души, заставали зад Остава в ключови моменти – Румен Янев и Роро – 
не можаха да дочакат излизането на книгата, но тяхната памет и отпечатък в 
биографията на групата са част от Аз:Остава, както вярваме, че трябва да бъде.

В страниците, които предстои да прочетете, има радост и сълзи, разоча-
рование и триумф, кръв и празник. Всичко, което е рокендролът. Или животът.
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Биографични бележки

Остава е българска рок и бритпоп група, създадена от Георги Георгиев и Боян Петков през 1991 г. в град 
Габрово.
 
Днешният състав на групата е: Свилен Ноев – вокал и акустична китара, Георги Димитров Георгиев – 
китара и вокал, Боян Петков – бас китара, Даниел Петров – барабани и Александър Марбург – китара.
 
През различни периоди в групата свирят Драгомир Димитров – барабани, Емилиян Щерев (Емо Пъна) 
– барабани, Михаил Шишков – слайд китара, синтезатор и хармоника, Владимир Василев – барабани, 
Юрий Божинов – бас.
 
През 1994 г. е създаден първият хит на Остава – Поля от слънчогледи.
 
През 1995 г. към групата се присъединява Свилен Ноев.
 
През 2000 г. година Остава издават първия си албум – Пинг-Понг, който е записан в студиото на Жълта 

музика. Излиза сингълът Ще дойдеш ли с мен?. Песента печели наградата на телевизия ММ за Най-добра 

рок-алтернативна песен на 2000 г.

 
През 2001 г. излиза вторият сингъл от албума – Мъничко човече – който е номиниран за наградата на 
телевизия ММ за Най-добра рок-алтернативна песен на 2001 година.

 
През 2002 г. излиза вторият албум на Остава – След любов по време на война.
 
През 2003 г. Остава провеждат голям концерт, който след това е записан като албум: Любов по време на 

война (Live). Албумът получава номинация за Най-добър рок-алтернативен албум на ММ за 2003 г.

 
През 2004 г. излиза сингълът Шоколад. Песента се задържа шест седмици на първо място в Топ 100 на 
България. Тогава става факт и четвъртият албум на групата – Моно. Шоколад печели наградата на БГ 

Радио за песен на годината. Същата година телевизия ММ дава наградата за Най-добра рок-алтернативна 

песен за 2004 г. на Шоколад, а Моно получава приза Албум на годината.
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 За периода 2000 – 2005 година групата е многократно номинирана за наградите на БГ Радио и телевизия 
ММ за Група на годината. През 2005 година Остава пускат третия сингъл от албума Моно – Понеделник.
 
През 2007 г. излиза първата песен на Остава изцяло на английски език Sex In The Morning. Към песента е 
заснет и видеоклип под режисурата на Валери Милев, а костюмите в него са дело на Руши Видинлиев.
 
През 2008 г. в Истанбул и Пловдив е записан албумът Rock’N’Roll Song Designers? – първият и единствен 
албум на Остава на английски език. Излизат синглите Baby, Rock’N’Roll Song Designer и Mexico. Тогава към 
групата се присъединява и Александър Марбург.
 
През 2012 г. след голяма пауза Остава пускат два сингъла – Лека нощ и Един момент (Комбинирай ме с теб) 
от бъдещия албум Океан.
 
През 2013 г. се появява видео от концерт към песента Бесен – също част от предстоящия албум.
 
В края на 2014 г. е представено официалното видео към сингъла Океан.
 
През 2015 г. излиза петият албум на групата – Океан и петият сингъл от него Внимание.
 
През 2016 и 2017 г. към Дали си ти? и Самолет също са създадени видеоклипове.

 

Дискография

Пинг-Понг (2000)
Съдържание на албума: Празен кадър, Пинг-понг, Ще дойдеш ли с мен?, Поля от слънчогледи (със Станислав Сла-

нев – Стенли), Някой, Ти, Фалшиво кино, Смешен грим, Ние сме волни, Мъничко човече, Моята борба, Камера, 

Празен кадър (акустичен микс).

Издател: Рива саунд рекърдс

 
След любов по време на война (2002)
Съдържание на албума: Мини тяло, Огледало, Изтъркан момент, Безплатни мисли, Парите, Експеримент, 

Красиви хора, Не искам вече, Къде си ти, Самотен човек.

Издател: Старс рекърдс
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Любов по време на война (Live) (2003)
Съдържание на албума: Празен кадър, Изтъркан момент, Поля от слънчогледи, Девойка – бяла фея, Красиви 

хора, Пинг-понг, Мини тяло, Шоколад, Самотен човек, Огледало, Ще дойдеш ли с мен?, Мъничко човече, ОК.

Издател: Старс рекърдс / Стейн студио

 
Моно (2004)
Съдържание на албума: Шоколад, Елвис/радио, Лондон? Париж? Берлин?, Моно, Понеделник, Президент, Моят 

герой, Един ден, Merci beaucoup, Happy End, Стоп.

Издател: Старс рекърдс / Стейн студио

 
Rock‘N‘Roll Song Designers? (2008)
Съдържание на албума: Baby, Rock’N’Roll Song Designer, Mexico, Funny Girls, Bring Me Down, Should Eye, Tomorrow, 

Паралелен свят, Sex In The Morning, You, Accordion Song. 
Издател: Вирджиния рекърдс

 
Океан (2015)
Съдържание на албума: Океан, Бесен, Внимание, Дали си ти?, Rock&Roll Perfume, Самолет, Един момент, Су-

пермен, Criminal, Формула, Стига, Лека нощ, Работно време, Пънкарски дни.

Издател: Остава ООД

 
The Best of Ostava (Live) (2016)
Съдържание на албума:
Диск 1: Експеримент (Live), Президент (Live), Лондон? Париж? Берлин? (Live), Sex In The Morning (Live), Merci 

beaucoup (Live), Eлвис (Live), Празен кадър (Live), Мъничко човече (Live), Mexico (Live), Шоколад (Live), Mоно 

(Live), Ние сме волни (Live), Baby (Live), Ще дойдеш ли с мен? (Live), Дали си ти? (Live).

Диск 2: Мини тяло (Live), Понеделник (Live), Лека нощ (Live), Един момент (Live), Поля от слънчогледи (Live), 

Формула (Live), Rock’N’Roll Song Designer (Live), Самолет (Live), Самотен човек (Live), Стига (Live), Бесен (Live), 

Океан (Live), Внимание (Live), Стоп (Live).

Издател: Остава ООД
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Георги Георгиев
П р е д и  О с т а в а

Майка ми и баща ми са бивши учители без партийни пристрастия, а за мен те винаги са били при-
мер за истински добри хора. Нямам брат, нито сестра, затова понякога си мисля, че искаха да имат 
перфектния син – изпълнителен, подреден, общо взето всичко с него да бъде наред.

Родът на баща ми определено е по-артистичният. Дядо ми – неговият баща, на когото съм кръс-
тен – беше фризьор. Още по време на соца той си имаше частна работилничка и много държеше на нея. 
Идваха много клиенти и постоянно им разказваше за сериали и филми, рецитираше им стихотворения, 
на които се просълзяваше, докато ги подстригваше или им правеше прическа. Това ми беше безумно 
смешно. Баба ми, неговата жена, пък пееше много хубаво – цял живот в хїра. Това е единствената 
връзка на семейството ми с изкуството. Баща ми също пее много хубаво, адски много обича музиката. 
Майка ми е доста по-земна и по-практична, прагматична и по-строга. И макар родът на баща ми да 
имаше повече артистични уклони, не са ме стимулирали особено да започна да се занимавам с музика.

Родом съм от малък град, от Казанлък. Роден съм 1968 година. Тогава към читалищата имаше шко-
ли. Някъде в 3-ти или 4-ти клас ме записаха на уроци по акордеон, защото майка ми имаше хубав детски 
вкъщи, Weltmeister. Ходех, първоначално много ми харесваше, но в един момент вече ми стана много 
скучно. Налагаше се да свирим повече народни песни, а аз исках друго. Виждах, че на моя комшия Жоро 
Атанасов, който е актьор и с когото имаме разлика един месец, много му вървеше с момичетата. За-
почнах да забелязвам тези неща. Когато се събирахме на рождени дни, той свиреше на китара и това за 
мен беше космос! Освен това, покрай по-големия брат на този мой приятел, си спомням и първия досег 
с магнетофоните. Имаше следните марки: Юпитер и Каштан. Тогава е първата ми зарибявка с някаква 
рок музика – естествено, от по-големите батковци. Когато тях ги нямаше, ние въртяхме ролките. 
На неговите имаше Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones. Бил съм може би на около 12-13 години, 
когато чух за първи път тези групи. И така, след като Жоро свиреше на китара, за мен това беше 
немислимо – какъв акордеон?! Почнах да тормозя майка ми и баща ми, които дълго време ми отказваха 
с довода, че трябва да си уча уроците.

Бяха купили обаче един радиограмофон. Спомням си, че под него имаше шкаф за плочи, а по средата 
– радио. И изведнъж разбирам за някаква станция от Букурещ, забравих как се казваше, на която всяка 
неделя от 1 до 4 един човек говореше за Led Zeppelin, за Frank Zappa... Това беше велико. Всяка неделя 
сядах, чаках да стане време и три часа въртях копчето, за да не се губи сигналът. Такова беше времето.

В крайна сметка ми купиха една китара, понеже все пак съм от града на Кремоните. Тогава те се 
произвеждаха там. Сега пак свиря с Кремона, която е страхотна. Да, но аз бях много срамежлив и, ес-
тествено, много комплексиран, защото моят комшия беше много по-добър от мен. Той пееше и все пак 
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е актьор, забавляваше хората, играеше, а аз бях свито дете – само ритах топка и играехме на фунийки. 
Но започнах да се отварям и да го питам за разни неща. Тогава нямаше интернет и покрай уроците по 
акордеон имах представа от солфеж и от акорди, но не знаех как се хващат на китарата. Помолих го 
да ми покаже и учех по два-три през няколко седмици, докато не започнах да си дрънкам и да откривам 
собствени мелодии, защото не знаех други песни. Това съвпадна с момента, когато приплаках на баща 
ми да ми купят с връзки един касетофон Akai от Корекома, защото нямаше откъде другаде. Там има-
хме роднина, на когото нашите бяха дали пари, и след 1-2 години чакане, най-после се сдобих с него! Така 
дойдоха и първите ми опити да записвам на касетка мои композирани неща. Тогава бях на 15-16 години, 
абсолютен тийнейджър. Мисля, че пазя няколко касетки от този период, най-вече от периода около 
17-18-годишна възраст, когато вече се отнасях малко по-съзнателно. В началото се криех, бях много 
срамежлив, пубертет. 

Помня, че баща ми много обичаше да пее, но вкъщи не се слушаше музика. Даже ми се подиграваха и 
когато им идваха гости, те ме викаха и казваха: „Хайде, ела да изсвириш нещо, нали по цял ден свириш!“. 
Бях като атракция. „Вие не разбирате“, казвах обиден.

Междувременно бях ученик в Математическата гимназия. В малките градове езиковите и мате-
матическите гимназии бяха най-силните. По соца от там излизаха всякакви хора, които после се раз-
пръскваха – едни ставаха архитекти, други лекари, трети учители, четвърти инженери. Тъй като 
училището беше на високо ниво, гледах да не се излагам. Почти не съм свирил, когато сме се събирали 
на купони и партита, но пък бях голям меломан и с всички мои съученици постоянно коментирахме 
разни банди. Мисля, че тогава вкусът ми най-много се оформи – слушах Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles, 

Rolling Stones. Трябваше ми обаче време да разбера какво величие всъщност представляват Led Zeppelin.

Най-интересното, за което се сещам покрай това музикално време е, че в средата на 80-те, в края 
на соца, предприемчиви меломани бяха отворили едни гаражи, в които имаше цели стени от декове – 
машини, които записват и свирят музика на касетки. Собственикът на един такъв магазин в Казанлък 
ми даде много като музикална култура. Нямаше никаква информация и той ми казваше: „Това излезе 
сега“. Не знам как успяваше, но веднага се сдобиваше с албумите на касетки-майки. Имаше огромни ката-
лози. Той беше фен повече на прогресив рок вълната. Всички знаем, че 80-те години са много силно време 
за тази музика. Говоря за групи като Genesis, за Marillion. Това много ме впечатли, за първи път срещнах 
тази красота. Pink Floyd вече малко по-късно, но пак – от това време те са най-големите. Те не са дори 
прогресив, те са всичко. Говоря за такъв тип групи. Това се смеси с рокендрола, който бях слушал пре-
ди – Stones, Beatles, Purple, хард рок. Постепенно нещата започнаха да се изчистват и хардрокът да ми 
харесва все по-малко, а да ми харесва смесица между рок и някаква красива музика.

Това беше до 18-ата ми година, след което отидох в казарма. Там срещнах адски готини хора, с 
тях сме приятели и досега заради музиката. В крайна сметка това преживяване е много ценно – преот-
криваш се в една съвсем друга атмосфера, в която не си себе си, а си един от хиляди хора, нямаш иден-
тичност. И се намирате с някакъв човек, защото например и двамата харесвате Rolling Stones. Това е 
велико. И правиш всичко, за да можеш да бъдеш с този човек дори и 5 минути повече, той примерно е 
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в друг взвод, не сте в една стая. В казармата има йерархия. Едно време старите войници се отнасяха 
с младите много гадно, буквално ги тероризираха, което беше незаконно. Изкарваха си върху младите 
целия яд, че са още там – две години от живота е адски много. Интелигентните стари войници, ако 
си готин, те покриват, викат те при тях, скатават те, пускат ти музика, рисувате. Едно миниоб-
щество, което е много яко и с такива хора до ден днешен сме като братя. 

В самата казарма две години нямах никакъв досег с китари и музика. Беше забранено. Аз бях в много 
строго поделение, секретно. Само дебнех момента да отида при моя приятел Пламен Бонев – Джони, 
който беше художник на поделението. Той беше стар войник. В неговото ателие беше моето спасение. 
Притеснявах се някой да не ме види. Той ми казваше: „Идвай тука, командирът си замина!“. Отивах 
там и той рисуваше някакви неща – освен плакатите на поделението, за което трябва да си свърши 
работата, рисуваше и някакви свои неща, а и имаше касетофон! Имаше музика! Това нямаше как иначе 
да стане. В казармата не само нямаш китара, а нямаш досег до музика, нито пък до книги! Е, за книгите 
имаше библиотека, но като млад войник не разполагаш с много време. Такова беше положението.

Иначе четях много. Робърт Бърнс ми харесваше, също и по-хипарска литература, Керуак, Хемингу-
ей. И не само. Бях ученик по време на социализма и много си падах по Стефан Цанев, много го харесвах 
като млад. Стиховете, които е писал още 60-те години, ми правеха голямо впечатление. От бъл-
гарските поети той доста ми повлия. Иначе съм най-голям фен на Яворов и на Ботев. За мен Ботев 
е безкомпромисен творец. Там няма нищо случайно, нищо излишно. Поезията му е такава, просто е 
изкъртваща – как само описва цялото движение, цялото действие, с толкова малко думи, без почти 
нищо. Минимализъм. Но отделно ми е любим и въобще като образ. Не знам до каква степен е мито-
логизиран, но според мен обществото ни има нужда от такива герои. Понякога малко илюзия може да 
те направи много по-добър, спокоен, уравновесен и целенасочен човек. А тук това ми липсва, защото 
витае една мнителност, която много ме тормози. 
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Свилен Ноев
П р е д и  О с т а в а

Имам няколко първи детски спомена, свързани с музиката. Те са много различни. Първото, което 
веднага изниква в съзнанието ми, е за бабата на братовчед ми Николай. Слушахме плочата на Музикал-

на стълбица и в нея беше парчето на Queen – I Want To Break Free. Пусках го отново и отново и пеех като 
луд през цялото време. Тя каза: „Туй момче ще стане певец, от мен да знаете!“. Тогава много се смях, 
обаче жената позна, Бог да я прости. Другият ми спомен е как почнах да слушам метъл. Когато бях 
5-6 клас, някъде 1986 г., да се слуша рок музика не беше много готино, не знам защо. Със съучениците си 
разменяхме касетки на Metallica и на когото още намерим, тайно от родителите. Спомням си как чух 
Master of Puppets и куфеех като луд. И още един спомен – в 1-2 клас в училище минаваха едни мъже и жени 
да ни проверяват дали пеем вярно, и ме избраха да пея в хора, но майка ми не обърна внимание на това. 
Това в следващите 30 години є се върна стократно. Тя имаше други планове за мен, както и баща ми.

Не съм имал музиканти в семейството си. Майка ми е много музикална, но е учителка по английски. 
Не е ясно дали е имала талант. Родителите ми са от един много малък град до Габрово, Плачковци. 
Едно време са гледали възможно по-бързо да изхвърчат от селото и да заживеят в града. Тя е отишла да 
учи английски, а баща ми нещо друго. В малък град като Габрово на това да бъдеш музикант и да си дете 
и музикант не се гледаше с добро око. Всъщност аз станах музикант, когато „избягах“ и започнах да 
уча в Правец. Там вече нещата бяха различни, защото от 13-годишен живеех сам на общежитие. Много 
ми хареса да свиря на китара и барабани. Както бях отличник и изкарвах шестици по математика, 
изведнъж станах рокмузикант и всичко се прецака. Свирех по цял ден, от сутрин до вечер, и нямаше 
време за учене.

Компютърният техникум в Правец се водеше от най-елитните техникуми в България. Аз бях 
амбициозен и ме приеха. Хубавото беше, че учех с много умни момчета и момичета и те точно в тези 
години слушаха от Марая Кери до Sodom. Слушахме всичко – Depeche Mode, Контрол, King Diamond, Metal-

lica, U2, Nirvana, Pearl Jam… Всичко. Просто бяхме деца и като малки гъбки попивахме всеки ден новата 
музика. За един музикант едно от най-важните неща като малък е да слуша много музика. Това за мен е 
най-важното. И талант. Това направих, докато бях ученик в Правец, случи се без да искам.

На 13 години, първата година в техникума, за пръв път хванах китара. Моите съученици свиреха 
едни балади на Scorpions и се бях научил на няколко акорда. Вече към 14-годишен започнах да възприемам 
музиката като нещо, което искам да правя, тръгнах на уроци професионално и станах амбициозен. 
Почнах да си вадя песни, да се уча как се свирят други, да виждам как се прави музика като цяло. Тий-
нейджърството ми е свързано с много музикален тормоз, който извършвах над себе си, много учене и 
с много забавление, защото нямах какво друго да правя.
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Когато започнах да свиря, имахме репетиционна. Тя се намираше отстрани на училището и след 
като по-големите завършиха, можехме да ходим там, когато си поискаме. В началото свирех много 
повече на барабани, от сутрин до вечер, и на китара. Общо-взето годините минаваха така – с школи 
за музика и с албуми. Вече като пораснахме – с дискотеки и слушане на Nirvana и Metallica по цяла вечер.

Тогава свирехме както собствени неща, така и кавъри. Като си малък и не можеш много неща, сви-
риш каквото можеш. Metallica или Nirvana не ни бяха толкова лесни, те и сега не са. С едно момче, мой 
съученик, който беше почти виртуозен пианист – Емил Саркисян, свирехме нещо като детски джаз. 
А с другите свирех гръндж, метъл, каквото ни беше кеф. Като си млад не можеш да се самоопределиш, 
няма начин. На 15 години не можеш да кажеш: „Аз слушам куул джаз, защото слушам джаз от 40 години“. 
Ти си просто едно дете, което попива всичко.

През годините в техникума имахме три групи. Даже на първия си концерт в Ботевград напра-
вих дръм соло. В главата на едно малко дете на 15 години при първите ти концерти все едно си на 
концерт на Metallica и ти си Metallica. Сега, доколко съм бил Metallica и колко хора е имало в залата… 
Примерно е имало 20-30 човека, но беше много добре. Много се радвам, че не се отказах, защото дълго 
време нямаше много публика.

Помня, че на първия си концерт се чувствах страхотно! Даже тогава не ни трябваше и алкохол, 
за разлика от по-късните години, когато човек усеща напрежението, защото е пораснал. Просто се 
притеснявахме преди концерта, но излизахме и свирехме. С годините, а и когато вече станах певец, ми 
се струваше, че напрежението е малко повече. В началото пиехме доста. Не, че помага, но мозъкът си 
фантазира, че всичко е ок.

От 15-годишен исках да съм музикант и нищо по-различно. Разни хора са се опитвали да ме убедят 
друго – окей. След като завърших техникума в Правец, много исках веднага да стана студент в Со-
фия, защото всичките ми приятели кандидатстваха там. Техникумът в Правец беше към Техническия 
университет в София. Очакваше се ние да сме най-умните компютърджии в България, което се оказа 
голяма грешка, защото аз не бях един от тях, както и част от моите приятели. Няма как 100% от 
децата да са си уцелили професията и не ме приеха.

Шест месеца преди да вляза в казармата, отидох в една къща на майка ми и баща ми в Плачковци. 
Разпънах си китарите, барабаните и всичко, което имах, живеех сам и свирех по цял ден. Имах един 
приятел, с когото свирехме там. Сега, като разкажа това на Невена (жена ми), тя казва, че си измис-
лям, но майка ми може да го потвърди: най-странното е, че и до ден днешен така и не се научих да 
готвя и тогава си пържех яйца от сутрин до вечер. Ставам, пържа си яйца – с лук, с домати, с каквото 
намеря. Много е странно, че бабите ми бяха живи тогава и можеше да ги моля да ми готвят, но аз исках 
да се справям сам.

Не знам защо съм държал да съм самостоятелен, аз съм много мързелив човек. Принципно предпо-
читам някой друг да ми свърши работата, която не ми е важна. Но 6 месеца стоях в една стая, цепех 
си дърва и понякога пътувах до града, той си ми липсваше. Tова правех.

После в казармата беше много смешно, защото беше точно времето на гръндж революцията. Един 
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много мощен момент в главата на един тийнейджър, когато трябва да се сблъскаш със затвора „казар-
ма“, а всъщност в главата ти е музика и искаш свобода. Много странно, защото двете неща не живеят 
заедно. Беше много интересно. Повечето хора, с които бях там, не бяха особено интелигентни и имаха 
различни професии – бяха шофьори и всякакви други. Приемам ги като хора, които не обичаха толкова 
рок музиката. По това време, 94-95 г., научих, че в България има чалга. Тогава беше самото начало. Аз 
обаче нямаше как да изпълнявам чалга в казармата и ги лъжех, че не мога да свиря толкова добре. Но те 
ми го върнаха – на Нова година, докато бях в отпуск, ми бяха счупили китарата. Там видях масивния 
шок, това колко са различни хората – от минус до плюс безкрайност.

От казармата имам много смешни истории. Тази китара по-скоро ми пречеше, защото старите 
войници караха мен и един мой приятел от Габрово да свирим само две песни. Едната беше Вярвам в 

теб на Киора, другата беше Nothing Else Matters. Редник Ноев и редник Василев ги викаха да свирят с две 
китари само тези две песни и те бяха като интро към един колега циганин, който свиреше чалга след 
нас. Ние отваряхме шоуто, те се напиваха и това им беше забавлението. Случваше се често. Беше 
много гадно. Не бих казал, че свиренето ми е помогнало тогава. Да съм избягвал задължения в казармата, 
защото съм свирел – не. Цялата ситуация там не ме провокираше да пиша текстове или да компози-
рам музика.

Докато бях войник, баща ми ме записа студент в Габрово. Професорите там виждаха, че не ми е 
интересно и чакам само да дойде времето да ходя да свиря. Пишеха ми слаби оценки и ме молеха никога 
да не работя тази професия. Повярвайте ми, никога няма да я работя, няма как да я работя, първо 
защото нищо не разбирам. Аз бях много добър по математика, като ученик имах само шестици, но 
когато те влече нещо друго, какво като си добър?
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Боян Петков
П р е д и  О с т а в а

Първият ми контакт с музиката е още като съвсем малък. Явно е генетично, защото баща ми 
беше много музикален – винаги си пееше нещо и импровизираше с текстове по класически музикални 
пиеси. Свирил е на акордеон, после на пиано, в техникума пък са имали и група, с която тайно са свирели 
песни на Beatles. Покрай него имам и снимки на първите ми изяви – с костюм, на три и половина съм 
качен на една маса и пея на празника на завода. Mузиката винаги е била част от живота ми. Баща ми ми 
беше купил един италиански електрически орган, на който така и не просвирих. А така и така си пеех, 
веднъж мама ме попита: „Искаш ли да свириш на нещо?“. Казах си, че явно рокендролът е напирал някъ-
де отвътре, защо пък да не пробваме с китара? Тогава в центъра на Карлово имаше музикален магазин, 
където бяха наредени 7-8 Кремони и аз си харесах една по цвета – някакъв странен Sunburst. Това беше 
първият ми „сериозен“ музикален инструмент, бях някъде около 6-7 клас. Първо дрънках вкъщи, после 
започнах да ходя на уроци по класическа китара в школата към читалището в Карлово.

Първият ми учител се казваше Стрезомир Караиванов, един доста интересен екземпляр със свои-
те странности, но добър с китарата. Идваше от Пловдив в определени дни от седмицата. От него 
научихме, че музиката, както всяко друго нещо, изисква постоянство, търпение и много упражнения. 
По онова време с моя съученик Пламен направихме дует и по-късно започнахме да репетираме с още 
няколко човека. Постепенно се разраснахме до квартет. Свирехме елементарни неща, но може би това 
са били първите ни стъпки в синхронно свирене и към това да сме част от група в последствие. След 
това пък учех в техникума Генерал Владимир Заимов в Сопот, който беше голяма работа покрай ВМЗ 
(Вазовски машиностроителни заводи). В самото училище имаше страхотна база, а когато за пръв 
път там пипнахме електрически китари, направихме първата ученическа група, която се казваше ТТЛ 
– съкращение от транзисторно-транзисторна логика, тъй като все пак учехме електроника. И в гру-
пата бяхме с моя дуетен партньор Пламен. Бухахме метъл кавъри, макар че имаше един младеж, малко 
по-голям от нас, Кейси – Коцето от Вакарел, който правеше и доста свежарски авторски рокендрол 
парчета. Така започнахме да свирим и тях, заедно с Metallica, Judas Priest, Accept, Iron Maiden, АС/DC. Бях 
скочил яко в хеви метъла. Тогава се появиха и Helloween – две доста разчупени виртуозни китари. Малко 
по-късно пък открих и класиците Led Zeppelin.

Честно казано, ми е трудно да проумея как днес 20-годишни младежи слушат Metallica и Iron Maiden 
и за тях това е светът. Аз много ги харесвам, израснал съм с тях, но едва ли днес ще си ги пусна просто 
ей така и е по-скоро провокирано от носталгия. Всъщност наскоро си дадох сметка, че имаше един 
албум, който промени тотално музикалния ми мироглед. Това беше OK Computer на Radiohead. Когато 
излезе, живеех на едно таванче и го въртях нонстоп един месец. След това вече не можех повече да 
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 слушам хеви метъл и архаичните банди отпреди години. Уважавам ги, обичам ги, ходих на AC/DC, 
когато идваха в София, за да ги слушам от носталгия, готино беше, но не е това, което може да ме 
изстреля там, където почти само музиката може.

Едно време обаче, през 86-87-а, на тържества и купони всички мадами бяха наши. Предполагам, че 
сме били странни, защото училището беше елитно за времето си. Ние обаче се бяхме събрали такива 
екземпляри – хем отличници, хем малко шантави. Имаше един незабравим случай, който наскоро със 
съучениците си припомнихме. Веднъж годишно имаше фестивал на художествената самодейност – го-
лямо събитие, на което целият техникум готви различна програма. Имаше театрални постановки, а 
ние, разбира се, свирихме с бандата. Било е, може би, вторият такъв фестивал, защото вече бяхме по-
задобрели, свирехме както трябва хеви метъл парчетата, но да не забравяме, че още беше социализъм. 
На фестивала беше дошла някаква дама от Централния комитет, голяма клечка. По време на нашия 
пърформанс обаче изведнъж токът спря. Ние увиснахме, чудехме се какво е станало, а жената отдолу 
крещеше: „Какви са тия децибали?!?“. Аз пък є казах: „Не са децибАли, а децибЕли!“. И така изведнъж 
завесите бяха пуснати. Аз обаче излязох пред тях и видях, че хората в залата се чудят какво е станало. 
Извиках: „Искате ли още?“, а те отвърнаха: „Даааа, искамее!“. „Вие искате, обаче еди-коя си не дава!“ 
Така се започна с едно намаляване на поведението, предложения за изключване от училище, такива неща. 
Станах звездата на техникума, дори започна да се разпространява подписка в моя защита. И тогава 
тази дама дойде, за да ми обясни какво е поведението на примерния социалистически младеж. Аз мигах 
разбиращо. Спектакъл. В крайна сметка ми се размина, защото вече беше в края на социализма. Пък и 
бях отличник, само с тези китари бях малко извън строя, но...

Посрещнах 10 ноември с бурен ентусиазъм – бях студент в Техническия университет в Габрово, 
и то в зората на демокрацията. Светът се отваряше, всичко, което хвърчеше, се ядеше. Като млад 
всъщност имах един особен проблем: с каквото и да се захванех, ми се получаваше добре. И техниката, 
и музиката, а съм си и малко артистичен – по-късно станах един от най-свежите мениджъри във вис-
шия мениджмънт на корпорациите.

В родната армия влязох, след като завърших университет и Остава вече съществуваше. Първите 
шест месеца бях в новобранска школа в Пещера, където Жоро ми идваше на свиждане. Вторите шест 
месеца пък режимът беше вече по-лек и започнах да ходя до Казанлък, за да репетираме заедно през уи-
кенда. Имаше в Пещера един отворко, който свиреше на китара. Един от онези „стари“ в казармата, 
които колят и бесят. Веднъж влязохме в такова пререкание в кухнята, че за малко да се упражним в 
замерване с ножове. Един път обаче взех нещо да свиря и той каза: „О, ела тук, новобранец, ти ще ми 
показваш!“. И така стопихме ледовете. Така че музиката победи. Но всъщност нищо не ми е липсва-
ло, защото в Пещера свирех на неговата китара, а после, като си отидох в Карлово, си взех моята. 
Всъщност съм упражнил и въздействие върху някои хора. Тогава беше зората на чалгата и Батальонът 

се строява се свиреше в рокендрол вариант в нашата казарма.
Когато бях в казармата, вече бях на 25 и пусках глупостите по пързалката. Пък и намирах начин 

да си оползотворявам времето, четях доста книги и свирех. Така че не е било страхотна драма. Имал 
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съм казармените случки, всеки ги има. Там моят проблем беше, че като отидох в Карлово, командирът 
на батареята, в която бях, беше много суетен и с мания за висше образование. Затова и му бях трън в 
очите. Той се е явявал на изпити години наред и не могъл да завърши. Имаше някаква неприязън към мен 
и аз много го дразнех – той беше лошият, а аз приемах нещата с усмивка. Затова, когато му се ухилвах 
в строя, той направо откачаше...

Не съм и мислил да кандидатствам в Музикална академия. Както казах, учих класическа китара 
няколко години, но свиренето по ноти и теоретичната част никога не са ме привличали. Аз съм си 
като циганче – като ми харесва някоя песен и ми е в главата, хващам китарата и я свиря, без да мога да 
я разпиша. По-скоро съм слухар, отколкото теоретик. Извън музиката, това което винаги ме е при-
вличало и в което съм бил силен, е техниката. Когато го осъзнах, започнах сам да си правя усилватели, 
дисторшъни, всичко, свързано с музиката, да чопля разни неща, да майсторя, да творя, почнах да чета 
много техническа литература. Скоро си мислех за това колко години всъщност не съм чел толкова 
интензивно нормална литература, а само някакви схеми. После обаче някак естествено се върнах към 
художествените книги. Дори наскоро си мислех за това, тъй като тази година (2018 – бел. ред.) е малко 
преломна за мен. След 18 години в корпорациите осъзнах, че заради цялото напрежение, време и енергия, 
вложено там, съм четял доста малко. Усещал съм го на моменти – като изляза една седмица в отпуск и 
чета по 8 книги за 7 дни. Аз съм такъв – когато някоя книга ми хареса, съм като картечница, много бър-
зо вървя напред и я поглъщам, даже примерно не заспивам, случвало ми се е да чета до 5 часа сутринта, 
докато не стигна до корицата. Сега, когато свалих вратовръзката, пак се върнах към това – каквото 
и да правя, винаги имам по две книги в чантата.

Важно е да кажа, че съм голям късметлия с моите родители. Без да съм я търсел, те винаги са ми 
давали подкрепа, явна или не чак толкова, но винаги са били до мен в решенията ми. Може би е логично 
донякъде за баща ми, защото той самият е същият като мен – техничар с музиката в сърцето, само 
че той по-рано беше изоставил музиката. В последните си години започна пак да пее и да свири, в края 
на живота си, докато аз не съм спирал досега. Може би по някакъв начин ми се е радвал за това дори в 
трудните периоди, когато положението е било „музикант къща не храни“, неудачник някакъв, какво 
прави сега в София? Особено в периода преди да започна работа. Но винаги са ме подкрепяли, не е имало 
драми и съм много благодарен за това.
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Даниел Петров
П р е д и  О с т а в а

Роден съм през 1978 година в Карловската болница. Отраснах в Сопот, в меката на изобилието. 
По онова време един толкова малък град разполагаше с абсолютно всички възможни екстри, ако искаш 
да спортуваш, да се занимаваш с музика или с каквото и да било друго. Имаше картинг писта, парашу-
тизъм, делтапланеризъм, спортна стрелба, както и два олимпийски басейна – закрит и открит.

В града имаше и няколко репетиционни, пълни непрекъснато с хора. Освен това баща ми беше 
голям меломан и вкъщи винаги е имало много хубав и силен звук, дори и с цената на лишения. Тогава му-
зика не се набавяше така лесно, както сега. Отиваш първо в звукозаписните студиа, гледаш каталози, 
четеш, разглеждаш този и онзи албум, даваш заявка и на следващия ден си вземаш касетата и се приби-
раш у дома. Помня, че тогава се появиха и силни български компании като Унисон и Рива саунд, които 
издаваха световна музика почти на часа, при това с оригиналните им обложки. И понеже човек винаги 
трябва да вдига летвата, спестявах парите си, всички сме го правили, за да си купя албум, да кажем от 
Пловдив. Постепенно обаче започнаха да се появяват магазини и в по-малките градове.

Смятам, че много бързо усетих връзка с барабаните. Един приятел свиреше на китара през цялото 
време, аз просто пробвах бийтове и той леко ме насочваше. Доста бях послушал и погледал как ста-
ват нещата и не ми отне кой знае колко дълго време да се науча. Още вярвам, че ако някой се постарае 
малко, камо ли с барабани, защото те са може би най-лесно усвоимият инструмент, може за година и 
половина да засвири в група. 

А как един тийнейджър да изрази себе си най-добре, ако не с много шум? На около 15 години започнах 
да свиря в една метъл банда, което, мисля си, ме отърва лесно от драмите на онази възраст. Освен 
това бях и запален телеграфист. Занимавах се с морзов код. Това беше другото занимание, което съв-
сем ме отдалечи от училище. Днес се шегувам с това, но онези години минаха така – в радиоклуба и в 
леко плесенясали репетиционни. Едната от тях се намираше в така наречения културен дом, който 
прилича на огромен масивен сив хладилник. В подземните коридори свиреха метълите, а по-готините 
инструменти бяха в другия културен дом, където имаше сцена и огромен дансинг с дъбов паркет.

Не съм чел кой знае колко интензивно. Явно не съм намирал нужда, пък и имам лека дислексия и учи-
телят ми по литература веднага усети. Когато говоря например, мисълта ми тече по-бързо спрямо 
речта ми и вече изпускам основни и важни неща. Със сигурност обаче бях музикален вампир. Бях на 13 
години, когато излезе Черната Metallica, този класически рок албум, с който станаха много известни. 
Излезе и Achtung Baby на U2 и понеже съм от MTV децата, получавахме цялата информация от там. 
Хип-хопът също започна да се прокрадва. Не беше лесно да се чуят всички неща, но в по-късните часове 
все пак пускаха 2Pac, Public Enemy. Run-DMC пък направиха големия пробив с Walk This Way, което никога 
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не е било любимото ми парче, но това нямаше значение – по онова време всички попивахме най-различ-
ни стилове, защото периодът преди това беше много гладен. 

В един момент появата на всички тези гигантски сателитни чинии, които приемаха със снегова-
леж MTV, често с лош звук и „пуканки“ в картината, бяха нашия прозорец към Западния свят. Това ни 
беше интересно – искахме да гледаме баскетбол от Щатите, от Русия не идваше баскетбол. Тези липси 
стимулираха много хора, както и нас, да харесваме повече западната музика, отколкото да се обърнем 
към нашата. Затова и нямам никакви наблюдения върху българската музика от онзи период – знаех кои 
са Щурците, в общи линии бях наясно с всички банди, но не им бях фен. Звучаха някак твърде българско 
и исках да приема другата естетика, дори подсъзнателно. В онова време ходехме в шумни дискотеки, 
където музиката представляваше една огромна компилация, един микстейп от какви ли не стилове. 
Не знам дали това ми донесе нещо добро. Около 94-95-та постепенно открих и хауса и техното, въ-
преки че слушах гръндж, рок, метъл и хип-хоп. Попът тогава също беше по-хубав – с леко ъндърграунд 
привкус, не толкова комерсиален и повърхностен, какъвто е например сега. Много често ходех сам по 
клубове и на концерти, но това не ми е пречело. Ако искаш да гледаш любима група, отиваш, взимаш си 
бира, преживяваш емоцията сам и после споделяш с когото искаш. 

Когато бях тийнейджър, много често идвах в София за уикендите, защото баща ми живееше тук, 
на Плиска. Спомням си града изключително малък, много по-малък, отколкото е сега. Не беше тази 
лудница, нямаше и толкова автомобили. Трамваите не бяха претъпкани, идваха рядко. Всичко беше 
много по-бавно. Не съм ходил по дискотеки обаче. Имах приятели, но точно в този момент това не 
беше моето нещо. Беше различно. Времената бяха интересни, но и сега са такива. Зависи кой разказва 
историята. Ако мога да се върна назад, със сигурност бих попребродил града малко повече. 

За пръв път гледах Остава, докато бях в казармата. Бях в отпуск, а те свиреха в Културния дом 
в Карлово. Бях ги чувал преди това покрай приятели, защото имаха известна популярност в региона, 
най-вече покрай парчето Пънкарски дни, може би защото по това време там имаше доста субкултури – 
скинари, пънкари, рапъри. Иначе тогава Остава ми се сториха като прогресив уейв група с леко гръндж 
елементи. Харесаха ми. Спомням си, че Свилен и Жоро пееха може би поравно. Направи ми впечатление 
и че не използват общоприетите реплики като „благодарим ви“. Жоро все пак беше по-обран, докато 
Свилен казваше шеги, които не всеки разбираше. Точно този концерт не беше от най-жизнерадостни-
те. Усетих онази лека меланхоличност, за която после се закачих, но ми трябваше малко време, за да 
загрея – и с Остава, и въобще. Истината е, че когато после засвирихме заедно, аз не помнех нито една 
от онези песни. 

Какво да разкажа за казармата? Помня, че всяка сутрин ни събуждаха с Don’t Speak на No Doubt. По-
степенно успях да замъкна там и дискмена си. Това не беше особено разрешено и трябваше да подхож-
дам много дискретно, за да не ме види със слушалки офицерската част. Тогава беше излязъл албумът Pop 

на U2, както и Mellon Collie and the Infinite Sadness на Smashing Pumpkins. Tonight, Tonight. Общо взето това 
слушах. Уикендите, когато бях в отпуск, прекарвах в Пловдив, където сега се намира реновираният 
клуб No Sense. Тогава той все още беше гръцки бар и се пускаше зверска музика. Беше излязъл Moon Safari 
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на Air, който е емблематичен. Бях чул вече и Massive Attack и техния албум Protection, който също е много 
силен.

След казармата заживях в Прага, където работех и ходех по концерти, които поглъщаха около 80% 
от бюджета ми. Реших да отида точно там, защото това беше най-лекият път до една по-голяма 
и хубава столица. Освен това е приятно да стъпваш по същите павета, по които някога е вървял 
Кафка. Хубаво е, че в централната част на града всичко е запазено автентично. Чехите са донякъде 
късметлии, че не са преживели същото, което Дрезден, Берлин или Лондон. Пък и имат хубава бира.

Там обаче бях в доста интензивен режим, затова си бях запланувал отпуск за рождения ден на майка 
ми. Стана обаче така, че по-късно завещах пухения си юрган и останах в България. 
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Александър Марбург
П р е д и  О с т а в а

Mайка ми е емигрирала от България в Германия преди 40 години. С баща ми в началото разговаряли 
на английски език, тя пък ми четяла приказки на български, но с времето вкъщи е започнало да се говори 
на немски. Така е и до ден днешен. С брат ми, който отскоро също живее в България, си говорим по 
навик на немски, както и с родителите ми, които са в Германия. 

Общо взето отраснах в такава многоезична обстановка. Летата си често прекарвах в България 
при баба и дядо, а докато майка ми е била бременна с брат ми, съм ходил тук и на детска градина. До-
колкото разбрах от лекарите по-късно, точно на около 3-4 години се развиват най-силно езиковите 
центрове в мозъка и вероятно заради това при мен акцентът не се усеща толкова силно. 

Що се отнася до музиката, търся еквивалента на „майчино мляко“, само че такова от бащата, и 
не мога да се сетя за нищо подходящо. Баща ми е вманиачен меломан. Майка ми също, но е по-класически 
ориентирана. Тя не обича шумна музика, докато баща ми – точно обратното.

Израснах в Източен Берлин, където нямаше свободен достъп до плочи, така че той слушаше запад-
ноберлинско радио и записваше на тейп машина с онези големи ленти. Не каква да е, а Тесла – мерцедесът 
на източноберлинските тейп машини по онова време. Един типичен мой спомен от детството е 
как седим на масата в кухнята, примерно на обяд или на закуска. Тогава музиката, която се пускаше по 
радиото, още се модерираше. Баща ми чува: „И сега започва Let It Be на Beatles“, скача от масата, тича до 
хола и си пуска записвачката, която винаги стои готова. Имаше едни предавания, за които той знаеше, 
че има някакви класации, и дебнеше през цялото време. После с ножичка и тиксо си режеше записите, 
сглобяваше си собствени и си ги компилираше.

Той има интересна биография – бил е радиомодератор в студентските си години, писал е рецен-
зии за музика. Много обичаше да ми разказва какво стои зад всяка обложка. Помня например една на 
Джими Хендрикс, на която стои на бар стол, с една кухарка и шапка с широка периферия и перо. Баща 
ми сядаше и започваше да ми обяснява – това е еди-кой си, този е записвал, онзи е правил еди-какво си, 
това е лейбълът, това са продуцентите. Едно време отзад на плочите пишеше цяла история, не само 
текстовете и кои са членовете на групата, както е днес. Яд ме е, че вече няма подобно нещо.

Но да, когато поотраснах и баща ми започна да си намира плочи, ми стана съвсем интересно. Пом-
ня как ги сортираше на земята и си ги подреждаше. Аз вадех обложките и четях написаното отзад. 
Това е първият ми допир с музиката. Бяха ми подарили касетофонче, може би съм бил на 13 тогава, и 
просто репликирах това, което съм виждал. Записите, ножичката, тиксото... 

И така, това е началото. В сравнение с моите приятели, аз слушах музика от доста рано, а някои 
от бандите са в плейлиста ми и до днес и помня всички песни от сборните ми касетки. В тези години 
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ми повлияха силно Velvet Underground, Pixies, появиха се и Nirvana, които и до ден днешен ме кефят. Но 
групата, която може би ме е накарала да искам да правя китарна музика, е Velvet Underground.

Първата ми китара беше онази на баща ми – кухарка, която си беше взел с амбицията да се научи 
да пее детски песни в клас, с децата, защото беше учител. За училището не знам, но ние не сме го чу-
вали да свири. Китарата си стоеше и прашасваше някъде по ъглите и в един момент я взех и започнах 
да свиря. Нашите бяха много либерални и наказанията обикновено бяха да не гледам телевизия или да 
ми вземат китарата. Това е. Баща ми не ми е показвал, сам съм се учил. Беше му писнало, защото бях 
хиперактивно дете. Водеха ме по всякакви занимални и спортове – тренирал съм плуване, фехтовка, 
волейбол... Какво ли не съм правил. Ходехме да гледаме птици в зоологическата градина – записаха ме в 
клуб Млади орнитолози. Тоест, не съм бил особено постоянен. Ето защо, когато хванах китарата, той 
каза: „Хайде, занимавай се, само мен не ме занимавай!“. И така започнах. После в училище се пробвахме да 
направим някаква ученическа група, която звучеше много криво. Абсолютно ужасно. Свирехме някакви 
кавъри, и то така, че едва ли някой разпознаваше песните.

Ако трябва нещата да се сложат в контекст, бях точно на 13 години, когато падна Берлинската 
стена. Така се оказа, че точно навреме имах достъп до нещата, които съм искал. Преди това не съм 
търсел много, радиото ми беше достатъчно. В тези ранни тийнейджърски години открих компю-
трите, а майка ми и баща ми ми подариха домашен компютър. В Берлин през 90-те имаше много жива 
ъндърграунд сцена и сравнително бързо навлязох в нея. Момчета и момичета от Източен и Западен 
Берлин се събирахме редовно заедно и това много бързо разми границите, които преди това ни раз-
деляха. Струва ми се, че в това е намесен и малко късмет, защото на други места в Германия не беше 
така. Берлин всъщност беше един град, просто временно разделен. Ако обаче отидеш в Дрезден или 
във Франкфурт, които са сравнително далеч от границите, и до днес разликата се усеща. 

Но през 1991-1992 г. в Берлин разликите останаха най-вече инфраструктурни. После обаче се наляха 
много пари в Източен Берлин, за да го изгладят. В крайна сметка съм щастлив, че израснах там, защо-
то това оформи мирогледа ми. По принцип Берлин е малко мизерен град, няма я тази буржоазия, този 
пласт от висшето общество, още по-малко пък в източната част. Там имаше най-вече работнически 
квартали, които сравнително бързо даваха дом на клубчета, театри, на барчета, дискотечки. Това 
беше точно в този момент, когато за мен стана интересно – най-вече 90-те години, големия бум, и аз 
по средата на всичко това.

Така дойдоха и наистина сериозните ми занимания с правене на електронна музика. Събрахме се с 
един приятел, първо траквахме на компютри със семпли, после купихме читав хардуер. Имаше нещо 
като съревнование в уменията на кодинг, на програмиране. Правеха се дема, показваха се ефекти, които 
са програмирани, графически, в минимален обем памет, която трябва да се ползва. И към това пример-
но също съм правил музика. Издаваха ни инди лейбъли в Германия. През 90-те години това беше бум, 
музика още се правеше на винил, тиражите бяха големи. Сега, за да направиш тираж десет хиляди плочи 
на винил, трябва да си U2. Или Мадона.

Иначе самата музика беше по-минималистична, леко депресарска, но все пак танцувална. Даже сега 
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улавям и някакви препратки към звученето на Остава, въпреки че много по-късно се запознах с тях. Но 
такива духове се привличат в някакъв момент. Тогава обаче бях с двата крака на онези сцени и реално 
това приключи, когато влязох в казармата през 1997 г. Прекарах там три години. Това е опит, който 
никога не бих върнал – не че е бил непременно добър, не. Беше и неприятен, но това да общуваш с вся-
какви хора и да се сработваш с тях, е нещото, на което тогава се научих и после ми помогна в живота.

Бях в медицинска служба – никакви пушки, никакви танкове. Работех във военната болница в Бер-
лин, с други думи се прибирах всяка вечер вкъщи. Тогава вече свирех на китара, защото имах и пари да си 
купя, и минах от електроника към китарна музика, защото започнах да ходя редовно на джем сешъни. 
Това реално са първите ми опити да свиря на живо с други хора в някакъв креативен процес. Винаги 
се усмихвам, когато се сещам какви вечери е имало. Служех в спешното отделение, бях нещо като па-
рамедик там. Работехме на смени и аз обикновено взимах втората, която беше до 8 часа. След това 
хващах китарата. Ходехме в един джаз клуб, който вече отдавна не съществува в Берлин. Намираше 
се по пътя от болницата до вкъщи и се казваше Кокс Оранж или Кокс Ориндж (Cox Orange). Ние предпо-
читахме френското произношение по някаква лигава причина. В него се състояха три пъти седмично 
убийствени джем сешъни, в които участваха всякакви международни музиканти, отседнали за кратко 
в града. Там започнах да свиря на живо за пръв път, а не в училище, където общо взето правехме репе-
тиции на живо. Това е, което търся и до днес – пулсацията, когато нещо между вас „кликне“, когато 
се превърне в едно. Когато всеки си знае мястото, а не жули като полудял, без да чува нищо друго. Ко-
гато слушаш и свириш заедно с другите. Ето това е причината да свиря. За тези моменти, в които 
се губиш в цялото нещо. И там за първи път съм го усетил. Затова Cox Orange е толкова важен за мен. 

След този период свирих в една кънтри група, която се казваше The Country Cousins, малко тип Джо-
ни Кеш. Без много финости, но беше готино. С тях свирех по кънтри барчета и за кеф. Там срещнах и 
учителя си по китара и свирихме с него и още 2 момчета, но само за забавление. Паралелно бях и в една 
нойз група, която се казва Don Vito. С много шум, наистина много, крещене, шумни усилватели. Тоест 
онова, което великият виртуоз търси. Шегувам се – и това беше само за удоволствие. Истината е, 
че никога не съм търсел виртуозното, да седна и да свиря 5 часа само легато и да стана много бърз. 
Нещата с Don Vito приключиха, когато те се преместиха и чак след това започнаха да записват.

През цялото онова време се прибирах в България най-вече за почивка. Знаете какво е чувството, 
когато познаваш едно място от своите ваканции, когато всички са в настроение и защото е лято. 
Цял живот носех мисълта, че в България е така: винаги лято и винаги ваканция. Когато обаче пораснеш 
малко, искаш да разбереш повече за тази част от твоето „ти“. Открай време, особено в студент-
ските си години, си носех мисълта да дойда и да поживея тук няколко месеца. После обаче се събрахме с 
Рени, съпругата ми, и това стана съвсем естествено. Срещнахме се за пръв път на морето, в Созопол. 
Когато вече бяхме двойка, си казах, че ще дойда да видя как е при нея. И дойдох, но трите месеца взеха 
да стават повече. Родиха ни се дъщерички, с групата потръгна... Чувствам се много добре. Нали знаете 
поговорката: домът е там, където е сърцето. Е, аз съм абсолютен класически пример. 




