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ОТ АВТОРА

Л

юбовта към рока придобих от баща ми Здравко,
който освен учител е и музикант. По времето,
в което се предполага, че наред с връстниците си
трябва да се радвам и подскачам на „Зайченцето
бяло“, аз вече бях култивиран с „Дийп Пърпъл“,
„Лед Цепелин“ и „Пинк Флойд“... Имам спомени
дори от периода на АС DC с Бон Скот.
Пораствах, а заедно с мен растеше и любовта ми
към рокендрола.
Всичко започна през 2003 г., когато, току-що избран за кмет, организирах Новогодишен концерт
на открито. Дотогава из площадите нямаше такива
неща. Първото шоу в Каварна направиха „Подуене
Блус Бенд“ и Камен Кацата. Лека-полека колелото
се завъртя, за да стигнем до юли 2005 г. и концерта
на „Дийп Пърпъл“ – с 18-хилядна публика на стадион „Калиакра“, и до днес ненадминат по посещение за района на Североизточна България.
С Б.Т.Р., които подгряваха, Кембълът* – вече не
между живите, Стефан Миланов – журналист от
тогавашния „Нощен Труд“ и още приятели, бяхме
*

Навсякъде в книгата името на Кембълът е с пълен член,
защото той държеше да се изписва точно така. – Бел. ред.
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седнали около една маса и се радвахме на неописуемата еуфория. Загледан в пъстротата на множеството от хиляди фенове с фланелки на групата,
осенен от страхотно хрумване, Стефан се обърна
към мен: „Не само че си кмет, а обичаш метъл...
Няма какво да го мислим... Ти си Кметъла!“
В този момент се роди Кметъла – Стефан го измисли, а Кембълът на мига оцени остроумието в
това прозвище и го популяризира.
Истината е, че Кметъла се появи след огромно
недоверие, много борба, но и много рокендрол.
Преди да получа готиния си прякор, в Каварна вече
бяха идвали Дио и още много други световни имена. Никой не вярваше, че мога да го постигна. Но
успях. И то така, че днес всеки рокмузикант и всеки
фен на тази музика знае къде е Каварна!
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ДИО

А

з живея заради феновете си! Затова ги пуснете да си поговорим очи в очи!
Това са думи на големия Рони Джеймс Дио, произнесени в Каварна. И може би тези изречения го
характеризират най-добре. При едно от трите си
посещения тук той ми каза, че когато съдбата е решила нещо да се случи, то непременно ще се случи. Така и стана.
През 2005 г. Дио беше в Атина и се оказа, че има
възможност да дойде и в нашия град. Без изобщо
да се замислям, говорих с организаторите и незабавно решихме да действаме.
Къде с песимистични реплики и иронични коментари, къде с откровена подигравка, първоначално никой не повярва на новината за предстоящия концерт.
Тогава още го нямаше рокфеста такъв, какъвто го виждахте в следващите години. Бяха идвали
само „Назарет“, „Саксън“, както и Б.Т.Р. с Джон Лоутън. Дио вече беше забил в София, но звезда от подобна величина не беше стъпвала тук.
Никога няма да забравя прекрасния юлски ден,
в който Рони кацна за първи път на летище „Варна“,
заедно с групата и съпругата си Уенди. Настанихме ги в Златни пясъци, а после Дио даде пресконференция в старата сграда на общината, в края на
града. Още тогава ми направи впечатление колко
открит и добронамерен човек е той. В продълже8

Рони Джеймс Дио

ние на над 2 часа търпеливо отговаряше на въпроси не само от медиите, но и на фенове, дошли да
го видят и да си вземат автограф. Докато траеше
пресконференцията, времето се влоши и започнахме да се притесняваме дали концертът няма да
пропадне. Опасенията ни се оправдаха и преди да
стигнем до стадиона, вече валеше.
Нищо обаче не можа да помрачи това историческо събитие за Каварна, а и за цяла България. За мен
този концерт ще остане може би най-знаковият от
всички. Той започна под дъжда, но никой и не помисли да си тръгне. Дио се раздаде тотално на сцената.
Чак в края на шоуто небето миряса. По време на изпълнението на Heaven and Hell дъждът спря напълно
и последните песни прозвучаха под блесналата дъга.
Убеден съм, че хилядите фенове на стадиона никога няма да забравят този концерт. След него имаше и още едно страхотно преживяване. Седнахме
на вечеря в ресторант край морето. Там беше и групата – Саймън Райт, бивш барабанист и на АС DC,
Руди Сарзо, свирил с „Уайтснейк“, и много други
рок великани, както и останалите от бандата на
Рони. Имахме възможност да си говорим цяла вечер, но най-силно впечатление ми направи неговото поведение към феновете.
Тогава в Каварна нямаше толкова много хотели и
ресторанти и на хората не им беше особено трудно
да разберат къде е той. Буквално окупираха заведе10

нието и започнаха да скандират „Дио!, Дио!, Дио!“,
при което неговият личен бодигард Скот и охранители на организатора на концерта, „отцепили периметъра“, както си му е ред, не позволяваха и пиле
да прехвръкне наоколо. Дио видя всичко това и ми
каза: пуснете хората, готов съм да общувам, да им
дам автографи и да се снимаме. И подчерта: „Няма
как да е иначе, защото аз съм Рони Джеймс Дио благодарение именно на тях! Аз съществувам точно заради тези хора, които пълнят залите и стадионите.
Хайде, пуснете ги!“ След това отново над 2 часа даваше автографи, снимаше се с феновете и не остави
нито един от тях да си тръгне разочарован.
За мен тази среща имаше и друг аспект, защото съпругата на Рони – Уенди Дио, се оказа общинска съветничка в Лос Анджелис. Разговорът ни с нея беше
безкрайно интересен и въпреки че тук не му е мястото, ще кажа само, че общините Каварна и Лос Анджелис негласно се побратимиха. Да се върнем на Дио.
Лично за мен това беше много сериозен житейски урок, тъй като с очите си видях какво е да си
едновременно и голям артист, и голям човек. Той
нагледно показа уважението си към безкрайната
любов на феновете. От тогава изтече доста време,
присъствахме на десетки концерти, цели плеяди
от музикални величия се приземиха на сцената в
Каварна, но единици бяха тези като Дио, които от
сърце се поклониха на своята публика.
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Дио на Нова година в Каварна, 31.12.2006 г.

Когато го изпращахме на летището, получих
следващата голяма изненада: подари ми една
много странна тениска – с неговия лик в красиво
зелено, на черен фон, която, събирала слънчева
светлина през деня, вечерно време светеше. Пазя
си я и до днес. Та така. Това беше първата от ярките ми и незабравими срещи с Дио.
Мина време и тогава в Каварна решихме, по
повод влизането на България в Европейския
съюз, да направим нов концерт с Дио и групата
му, но този път на площада. Това беше в нощта на
31 декември 2006 г., а на другия ден вече щяхме
да сме членове на ЕС. Тогава Дио даде интервю
за телевизия ММ, като интервюиращите бяха
Малин Кръстев и Тончо Токмакчиев. Ето и самото интервю, като този текст не е излизал никога
досега.
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