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„Легенде“ ги опсипа скопјанки со
силни емоции

Љубовните шлагери испеани од еден од најдобрите српски, а можеби и балкански
пејачи -Иван Милинковиќ ги разнежни сите што завчера присуствуваа на
Осмомартовскиот концерт на белградската група „Легенде“ во Универзалната сала.
Жените, кои беа повеќебројни во публиката, уживаа во убавите песни, но и во
комплиментите што ги упатуваа Лазар Марин и Милинковиќ, а за возврат, тие беа
наградувани со долги громогласни аплаузи. Уште на самиот почеток на концертот Иван
воспостави одлична комуникација со публиката. Таа блискост и срдечност траеше во
текот на целото дружење не давајќи ни за миг некој да се посомнева дека всушност
„Легенде“ речиси 10 години воопшто нема настапувано пред македонската публика. И
покрај тоа што од последниот настап на бендот во Скопје минале толку многу години,
наиде на публика која одлично ги знаеше и ги пееше големите хитови создавани во
изминатите 25 години, колку што е на сцената. Дури и Лазар Марин им призна на
присутните дека иако досега одржале над 1400 концерти и 17 турнеи, овој пат имал
мала трема зашто од 2003 година немаат настапувано пред македонската публика.
Сепак, силниот глас на Иван не остави никој нерамнодушен во салата и доволни беа да
се слушнат првите звуци на некој од нивните хитови за публиката да почне да
ракоплеска, да пее и да игра. „Еј младости“, „Због тебе“, „Четрдесетте“, „Не веруј“,
„Тамбураши“, „Најлепша грешка“ и уште десетина други песни што ја одбележаа
кариерата на овој машки бенд, кој постои од 1988 година, на годинашниот Осми март
првпат силно одекнаа во Универзална сала, но со надеж дека македонската публика
нема да чека уште десет години за повторно да ги слушне.
Скопскиот концерт на „Легенде“ беше дел од нивната голема турнеја која на 7 април ќе
заврши со 50. настап во „Сава центар“, а го организира продуцентската куќа на
Силвана и Влатко Плевнеш. (Д.Ј.)

