
П о време на посещението си 
в  Чехия, Тони Димитрова из-

несе два концерта. Първостепенно 
беше участието й в „Дните на Бълга-
рия“ в Острава, за които прочетохте 
на предишните страници. В  Прага 
имаше на разположение един ден, 
през който разгледа града и  се убе-
ди, че нашите „кристаладжии“ й  се 

радват не по-малко, отколкото по-
читателите й  в  България. Дори по-
вече – защото са далеч от България. 
„С удоволствие отидох на концерта 
на Тони Димитрова – сподели на 
следващия ден Ани Миленкова, – 
защото от малка харесвам песните 
й. Тя пее за морето, за живота и  за 
любовта. Това са все хубави неща, 
които ни липсват тук, далече от ро-
дината. Вечерта породи много емо-

ции и  спомени. Беше много хубава 
вечер.“

Тони Димитрова е  родена в  Бур-
гас. През 1989 г. завършва курсове 
по машинопис и  стенография и  за-
почва да работи като машинописка 
в Общинския съвет на Бургас. Мал-
ко по-късно прави първите си опити 
като певица в заведенията на Бургас. 

Една автомобилна 
катастрофа, след ко-
ято, за щастие, няма 
сериозни наранява-
ния, я кара да се за-
мисли за живота си 

и какво иска да прави с него. И след 
като преподрежда приоритетите си, 
напуска работата в  общината и  из-
бира пеенето.

През 1995 г. се явява на конкурс 
за ТВ шоу по телевизия „Скат“, чий-
то председател е композиторът Сте-
фан Диомов, който търси хора за 
група „Горещ пясък“. „Бях подготви-
ла една песен на Бони Тайлър – раз-
казва Тони. – Влизайки в залата, Ди-

омов чул песента и  точно се питал 
„коя ли ще се мъчи да я  пее!“ и  ме 
видял да пея. Прие ме за „дрезгавел-
ка“ и  всъщност вече бях спечелила 
конкурса. Още на другия ден ме из-
викаха за пробни записи. Спомням 
си, че от страх и вълнение ми падна 
гласа! Опитват се да го премерят – 
а аз нямам глас!“. На 9 януари 1996 г. 
е  назначена за солистка на „Горещ 
пясък“, с  което започва кариерата 
й на професионална певица.

Веднага ли дойде успехът?
Точно обратното. Работех със 

Стефан Диомов, едновременно 
с  това безуспешно търсех издател 
за първия си албум „Ах, морето!“ 
и продължавах да пея в заведенията. 
Най-после, през 1997 г., албумът из-
лезе. И пак нищо. И си казах, че си-
гурно все така ще си пея в заведени-
ята. Всичко се промени, когато през 
пролетта на 1998 г. ме потърсиха от 
Силистра. „Искаме да ви поканим на 
концерт“ – казват. „Кого да покани-

Една великолепна     
НА 8 НОЕМВРИ, В  ЗАВЕДЕНИЕТО „БАРАЧНИЦКА РИХТА“ В  ЦЕНТЪРА НА ПРАГА, СЕ СЪСТОЯ КОНЦЕРТ НА ЕДНА 
НЕЗАБРАВИМА БЪЛГАРСКА ПЕВИЦА – ТОНИ ДИМИТРОВА. ЗА ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ТЯ ИЗПЪЛНИ ХИТОВЕ КАТО 
„АХ, МОРЕТО!“ И „ЗА ТЕБЕ ХОРАТА ГОВОРЯТ“, С КОЕТО – ЗА ЕДИН КРАТЪК МИГ! – ПРЕХВЪРЛИ ЗАЛАТА И ВСИЧКИ 
В НЕЯ В БЪЛГАРИЯ. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЕТО БЯХА БЪЛГАРСКИЯТ КЛУБ В ПРАГА И БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ В ПРАГА. ДА ЧУЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪГРАЖДАНКАТА СИ ДОЙДЕ И ПОСЛАНИК ЗДРАВКО ПОПОВ.

� �С удоволствие отидох на концерта на 
Тони Димитрова – сподели на следва-
щия ден Ани Миленкова, – защото от 

малка харесвам песните й
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�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева



те? Мен?“ „Вас“. По това време имах 
само този първи, 40-минутен албум. 
Отидох в  Силистра, а  салонът – 
претъпкан. Пях. Все викаха „Още!“ 
и  сигурно изпях всичките си песни 
по два пъти. Оттогава Силистра ми 
е  вторият град. Знам, че там вина-

ги ме чака пълен салон. Че съм си 
в къщи. Оттам потръгна – и до днес.

Как избираш песните си?
Със сърцето. Когато я усетя – бук-

вално подскачам. Някакъв ток про-
тича в мен, по ръцете ми заиграват 
иглички, настръхвам. И  знам, че 
когато я запея – магията се предава 
и към хората. Мисля, че няма начин, 
когато изплюеш душата си – да не 
стигне до хората. Може би разсъж-
давам прекалено идеалистично.

При всяко изпълнение се припо-
кривам с  героините в  моите песни. 
Всеки път нещо се остъргва от душа-
та ми, всеки път давам нещо от себе 
си. После трябва да помълча малко, 
за да заредя батериите. Но рядко се 
случва да мълча, мълча когато се 
прибера в къщи.

Вече 13 години не сменяш озвучи-
теля?

Руслан Карагьозов е композитор, 
аранжор и музикант. Когато по вре-

ме на концерта изникне технически 
проблем, когато нещо забравя или 
се объркам, казвам „Ще уволнявам, 
Руслане!“. В  началото ме гледаше 
странно, но после разбра, че все ня-
кой трябва да отнася вината. Няма 
как това да съм аз от сцената. Раз-

брахме се, че той е виновен, пък ние 
си се оправяме после.

Притесняваш ли се?
Много. Най-голямата ми мечта 

като гимназистка беше театърът. Ис-
ках да стана актриса, но бях толкова 
срамежлива, че така и  не кандидат-
ствах във ВИТИЗ. Постепенно се по-
очупих, защото няма как и съм пре-
одоляла поне това, да не ми влияе до 
там, че да се разтреперя и гласът ми 
да падне. Може да ми трепери ръката 
– когато хвана микрофона с две ръце 
то е защото се притеснявам. И ръка-
та ми трепери от притеснение.

Всички се изненадаха, че се при-
теснявам преди концерт. Ами нали 
ако спра да се притеснявам, ако пе-
енето престане да бъде събитие за 
мен, ако се превърне в рутина – ще 
спра да пея.

Къде ти е било най-трудно?
Винаги в  родния Бургас. Рядко 

пея там. Имам си лимит – два – три 

пъти годишно, за да не им омръз-
на. Канят ме, но аз отказвам. Човек 
трябва да има мярка в  този живот. 
На концертите в  Бургас треперя от 
притеснение. И  не го крия, бургаз-
лии го знаят.

Щастлива ли си?
При мен всичко е  по сложния 

начин. При мен не може да бъде 
лесно, всичко е трудно. И на този 
въпрос отговарям „да“ и  че не 

съм неблагодарна, но можеше да 
ми е  по-лесничко. Има хора, на 
които им е  много по-лесно. Не-
прекъснато имат луд пиар и  ко-
гато запишат нещо, то постоянно 
се върти по радиата. А  с  мен не 
е  така. Не съм връзкарка. И  не 
съм любимка на музикалните ре-
дактори, защото не се навирам на 
всяко събитие на всяка цена. Това 
не го мога.

Дъщеря ти Маги вече е на 10 го-
дини. Остава ли ти време за нея?

Неотдавна, може би преди две 
– три години, осъзнах, че живо-
тът ми се състои единствено от 
концерти, че само пея и не живея. 
Не искам да си пропея живота! 
Прекрасно е  да пееш, но искам да 
участвам в тоя живот. Аз съм май-
ка, искам личен живот! Оттогава 
започнах да лимитирам участия-
та си. Пея няколко пъти месечно, 
през останалото време си гледам 
детето и живота. �

те?? ММен?““ Ваас““ По това време имах ме на концерта изникне технически

    „дрезгавелка“
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