
Й орданка Христова беше маг-
нитът, който Българският 

културен институт подготви за зри-
телите, дошли в  кино „Луцерна“ на 
11 февруари, на откриването на тре-
тата Кинопанорама на българските 
филми. Голямата българска певица 
изнесе концерт и представи първия 
филм от програмата – „Куба е музи-
ка“.

Йорданка Христова е  една от ле-
гендите на българската забавна пе-
сен. Репертоарът й включва много-
образни лирико-драматични песни 
с акцент върху латино-американски 
шлагери. Най-големите й хитове са 
„Песен моя, обич моя“, „Изповед“, 
„Сърца червени“ (Химн на ЦСКА), 
„Гергьовден“, „Патешка история“ 
и др. През 1966 г. печели първа на-
града на първия Златен Орфей с пе-
сента „Делфините“, като се класира 
преди Лили Иванова. Повтаря ус-
пеха си през 1967 и 1975 година. Ве-
чната й песен обаче се оказва „Песен 
моя, обич моя“, която и до днес оста-
ва един от символите на българската 
естрада. Йорданка е първата българ-
ска певица с голям рецитал в Париж, 
пее дори на Айфеловата кула през 
1974 г. Същата година пее и в Мон-
реал. Това са само две от междуна-
родните й участия, разпрострели се 
в 36 държави на всички континенти 
и  несекващи до днес, когато всяка 
година прави гастрол в Америка.

В  мислите на българите, Йор-
данка Христова завинаги ще ос-
тане свързана с  Куба – страната на 

слънцето, музиката, какаовите тела 
и  напитките с  чадърчета. Кубинци-
те, както личи и  от филма, също я 
уважават и много жени на Острова 
са кръстени на нея и носят нейното 
типично българско име.

На сцената на „Луцерна“ тя излезе 
със стъпките, обаянието и излъчва-
нето на звезда. Стана ясно защо по 
света има звезди – защото носят ма-
гия, която не се учи. Дар, който кара 
всички фенове по света, където и да 
са, да оглушеят за целия околен свят. 
Едно от онези неща, които не могат 
да се купят с мазна пачка банкноти.

На подиума Йорданка Христо-
ва огледа залата и  изрази радост, 
че може да пее на такава велико-
лепна сцена „Две антики на едно 
място – пошегува се. – Ще бъде 
страхотна вечер!“ Да, може би, но 
след края на концерта никой не 
си тръгна и за безмълвен ужас на 
организаторите всеки беше готов 
да изчака безкрайната опашка за 
да получи автограф, да се наслади 
на усмивката и да поговори с една 
от големите дами на българската 
сцена.

Толкова по въпроса за звездите. �

ДЕНЯТ БЕШЕ ОТ ОНЕЗИ, КОИТО 
ХАРАКТЕРИЗИРАМЕ С  БЛУДКАВА-
ТА ДУМА ЕЖЕДНЕВИЕ. ВРЕМЕТО 
БЕШЕ СИВО И  МЪГЛИВО. ВЕЧЕРТА 
ЗАПЛАКА С  ТИХИ, МОКРИ СЪЛЗИ. 
РЕКЛАМИТЕ В  ЦЕНТЪРА НА ГРАДА 
БЛЕСНАХА И  СКРИХА ПРАХА ПО 
СГРАДИТЕ. ВХОДОВЕТЕ НА МЕТРО-
ТО И БАРОВЕТЕ ЛЕНИВО ЗЕЙНАХА. 
И  ТОЧНО, КОГАТО ВЕЧЕРТА ИЗ-
ГЛЕЖДАШЕ НАПЪЛНО ИЗГУБЕНА, 
ПО СЦЕНАТА НА КИНО „ЛУЦЕРНА“ 
ПЛЪЗНА КОЛЕБЛИВАТА СВЕТЛИНА 
НА ПРОЖЕКТОР И  ЕЖЕДНЕВИЕТО 
БЕШЕ РАЗБИТО НА ПУХ И  ПРАХ – 
НА СЦЕНАТА ИЗЛЕЗЕ ЗВЕЗДА.

 Йорданка 
Христова 
– една легенда в Прага
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