
П ЕС Н И ТЕ Н А „Ф О Н Д А Ц И Я Т А “

1. „20-и век“

Кирил Маричков: Тези песни всичките са големи хитове. Ние така 
сме и направили нашата програма -  да включва, както казва Иван по 
време на концерта: „Тая вечер няма да чуете нито една непозната песен“. 
И албумът ще е такъв. Разбира се в нови аранжименти и с оркестрации. 
Аз си направих оркестрацията на три от моите песни. Защото отдавна 
имах идея как точно трябва да звучат с оркестър. Още с „Щурците“ ми
слехме да направим едно заключително турне за 45-годишнината. Даже 
бяхме решили да изпеем: „45 години стигат. Времето е ваше!“ Идеята 
беше концертите да бъдат със симфоничен оркестър. Обаче не стана, 
за съжаление, заради това, което се случи с Пеци. Аз бях започнал вече 
да готвя новите аранжименти. И още тогава направих оркестрации на 
„20-и век“ и на „Хамлет“. Сега записахме „20-и век“ с оркестър в новия 
вариант, но „Хамлет“ няма да влезе в този албум. В следващия -  евен
туално -  усмихва се. Така че се заех с ентусиазъм. И съм доволен от 
резултата.

Песните са от три албума -  „20-и век“ и „Две следи“ са от албума 
„20-и век“ от 1980 г. „Вълшебен цвят“ и „Вкусът на времето“ са от двой
ния албум „Вкусът на времето“ -  1982 г. А „Клетва“ е написана за фил
ма „Вчера“ през 1988 г., но е изпята от мен и записана от „Щурците“, 
така както я правим и с „Фондацията“ в момента -  през 1996 г. Когато 
излезе филма, много хора смятаха, че щом музиката е моя, значи аз пея 
песента, но не е така. Пеят я двама актьори от филма, но я пеят с моя 
маниер, защото аз им я изпях на една касета и те го научиха по този 
начин.

За „20-и век“ първо, важно е да се знае, че парчето е в такт три 
четвърти. Има много малко рок парчета в три четвърти. Всеки асоции
ра този размер с валс. А ето, че не е така. А барабаните свирят на четири
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четвърти. Тоест, всеки такт се обръща и съответно касата и малкото 
барабанче се падат един път на първо време, друг път -  на второ. Това 
е особеното в песента и е нещо, което аз съм си измислил. Почти няма 
друго такова. И в началото, като започнахме да я правим с „Фондация
та“, Венко се изненада. Каза: „А! Чакай сега! Барабаните са като за чети
ри четвърти, а всъщност парчето е в три четвърти.“ Викам: „Е, добре, 
че го откри!“ Така че, когато ти влезе вътре тази песен по тоя начин, тя 
звучи как да кажа, епохално.

Другото е, че като ми хрумна идеята за песента, аз бях малко на
стинал. И не можех да я пея като хората. Затова започнах даже да пея 
ниско. После, като се поразпях, си казах -  я чакай сега да я изпея ви
соко. И после си казах -  чакай бе, защо да не почна аз ниско и после да 
вдигна високо. Така я и изпях. Така и я направихме с „Щурците“. И дру
гото е -  понеже бях настинал, имах грип, ми хрумна идиотската идея -  
да бъде „Песен за грипа“. Да започне с барабани и ритмична кашлица и 
после да се запее:

„Грипът ни нападна, 
пак ще ни напада.
Ще ни мъчи той 
и за вбъдеще...
Как да се предпазим
да не ни полази,
щом като лекарства той не ще.“

Ако си запеете песента, ще видите, че този текст пасва на мело
дията. Но все пак виждах, че не може така и се обадих на моя приятел 
Волен Николаев. Няма да съм все болен от грип я! И му казах -  абе, 
Волене, тук ми хрумна едно парче. Мисля, че е доста хубаво, но текстът, 
който съм си измислил, е бая идиотски. Дай нещо да направим за вре
мето, в което живеем. Да бъде нападателно. И той просто след два дни 
ми даде текста на „20-и век“. Написа го по музиката. Като видях -  „Ня
кой чупи рекорда, някой пада зад борда...“ и... евала си казах, гениално! 
И целият текст въобще.

Обратното беше с текста на „Вкусът на времето“. Той беше написал 
стихотворението, а аз направих музиката по него, защото ме вдъхнови. 
Случи се почти три години по-късно след „20-и век“. Защото „20-и век“ 
я написах около една година преди да излезе албумът.
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2. „Червило“

Дони: Тази песен се появи през 1997 г. след кратка пауза, в която 
с Момчил завихме в стилово отношение и това на практика беше пър
вата песен от втория ни период. Написах я на китара. Тъй като има
хме много ангажименти, двамата отидохме в една вила, за да можем да 
аранжираме песента и да я подредим. Нямаше време това да се случи в 
София. В оригинала свири Митко Кърнев, басист е Юрката Божинов. 
Дотогава бяхме свирили с други музиканти. Просто сменихме стил, 
звук, облекло, външен вид, може би и вътрешен. Развивахме се. Трябва
ше да направим нещо различно, защото може да дойде момент, в който 
да започнеш да имитираш себе си -  това е най-опасното.

Текстовете ми с изключение на един-единствен са твърде сюрре- 
алистични. Те отразяват картини в главата ми и в никакъв случай не 
конкретни случки. Така че не мога да кажа какво ме е вдъхновило. Това 
са вибрации. Точно както е музиката. Иди разкажи какво те кара да 
пишеш на някаква тема. Няма такъв конкретен повод.

3. „Няма връщане назад“

Славчо: Често ми идват идеи в малките часове на нощта. И повече
то пъти ме домързява да стана, но в случая с тази песен просто усетих, 
че е нещо по-специално и станах. Написах и музиката, и текста. Даже 
някъде пазя тетрадка с черновата. Записал съм, че се е случило в 4.15
ч. сутринта. След това пренаписах текста. Мисля, че беше пролет или 
есен. И си спомням, че чаках Наско да се събуди, защото той си поспи
ва до по-късно. Нямах търпение да стане, за да го извикам вкъщи, да 
изпеем двугласите и да видим как ще станат. Спомням си, че записахме 
две версии на тази песен, едната -  изцяло акустична -  китара и два гла
са. С нея закриваме албума. А в същото време има и версия, която е на 
групата. Всички свирим заедно. Направихме общ аранжимент, който се 
получи много добре.

4. Вълшебен цвят

Кирил Маричков: Когато искат да изпея песента „Вълшебен цвят“, 
най-често ми казват „я изпей Бяла лунна вечер“. В годината, в която на
писах тази песен, главата ми беше пълна с идеи за песни. „Бъкаше“ от

267



мелодии. Не знам защо. Бях се развел вече с първата си жена, но още не 
бяхме заедно с Веселина (втората). Скоро се бяхме запознали на абиту
риентския и бал, но само толкова. Тя беше далеч от мен, а аз често си ми
слех за нея, защото много я харесвах. Казвах си -  тя е много млада, аз съм 
твърде стар за нея. Представяш ли си?! На 36 години се мислех за стар. Та 
обадих се аз тогава на Димитър Керелезов и му казах -  „Ще ти дам една 
песен, записал съм я на касета с пиано и на-на-на -  няма думички. Дали 
ще можеш да ми напишеш текст с нещо в смисъл -  може ли някакво чудо 
да връща младостта? “ А той -  „Това и аз го искам. Ще ти напиша текста. 
Заминавам за Монголия за няколко дена и там ще го направя. “

Върна се от Монголия с чудесен текст, който започва с думите 
„бяла лунна вечер“. Каза ми, че нощите в Монголия били осветени от 
огромна бяла луна.

5. „Дива роза“

Дони: Беше цитирана заедно с „Малкия принц“ в една статия на Q 
Magazine, където с Момчил бяхме класирани сред най-големите световни 
групи заедно с U2 и Oasis. Пишеше, че е красива и я бяха нарекли „българ
ско кънтри“. Писана е през 1994 г. и е от втория ни албум с Момчил. Има 
много нестандартна форма. Припевът е в средата. Не се повтаря повече. 
Странна като подредба. Не е характерна в смисъл на куплет -  припев -  ку
плет -  припев -  соло -  припев и финал. Има и една допълнителна тема -  
писана е за цигулка, но ползвахме виола. Измислих я и на китара, и на пи
ано. И извиках Момчил да му я изпея. Записвах бас китарата с обратна 
бас китара, защото си бях забравил моята. Тоест ми-струната се падаше 
отгоре. Не съм я изпълнявал никога, откакто сме се разделили с Момчил.

6. „Да погледна в теб“

Славчо: Истината е, че първо направих музиката, а после текст, 
който исках да звучи много дълбоко и мъдро. На следващия ден, когато 
чух отново демото, музиката все още ми харесваше но текстът -  кате
горично не. И за два часа написах нов -  този, с който песента остана в 
албума. Тя е от най-успешните ни албуми -  „Играта“. В него записахме 
доста добри парчета, които свирим и до ден-днешен. Написани са през 
2001 г. и 2002 г. Във видеоклипа на „Да погледна в теб“ участва Жени 
Калканджиева, а режисьор е Магърдич Халваджиян.

268


