
“НА ТУРНЕ В ИСПАНИЯ 2001 г.“ 
 
Ето нашата дружина за Испания замина,  
да прослави своята родина заедно с ръководителката Дина. 
Тук е Ицо старши и от нищо се не плаши, хорото си играе и за мома хич и не хае! 
Ето Сашо танцьора и той нема умора, с жена си Люси и тя хоро друса! 
С нас е Йонка, тя е кат бонбонка, без нея не може и без Ангелина-тоже!  
С нас е мома Христина, хоро ситно играе и иска Наско да омае! 
А пък преводачката Радост, тя е като вечна младост,  
към шофьорите поглежда и много бързо им превежда! 
Танцьорката Даниела с хорото се е заела, хоро си играе и за мъжа си мечтае! 
Ето я и Нели, цели две недели хоро играе и за кметството не хае! 
А пък малката Нелка в руснаците се цели,  
на вън често излиза и в стаята при нас и се не влиза! 
Тук с нас са и седем баби макар, че не са слаби и те в Испания дойдоха и с радост си 
пойдоха, песните си изпяха и хоро се наиграха! 
Ето и Росен с гуслето и той си знае измето, гуслата налега,  
чака с нетърпение до жена си да си лега! 
Гайдарът Цветан не тупа на тупан, гайдата налега – тя много му прилега! 
Танцьорът Венцислав да е жив и здрав, много хора играе из цела Европа,  
че хората са чудесни, но за всичките не са лесни! 
С шофьорите Симо и Тошо в началото тръгна лошо,  
но после като се опознахме приятели станахме! 
А нашата Сашка за всичко се ташка, нали си още малка на всички е като залагалка! 
Венелина често се сърди, само изпъчва гърди,  
ходи често до бара ала все гледа да се издокара! 
Весела е мома най-млада, но и тя за момче се нада,  
често се преоблича и нас всички ни обича! 
Ето танцьорът Цветан, той е най-големият забраван, тръгнал без менетето и за малко 
да изпусне рейсето, а и пояса му нема – мъка голема! 
А пък тупанджията Младен той за музиката е роден, той с компанията си пасна,  
като че ли с нас е израстнал! 
Акордеонистът Любо все се оплаква, че микрофона му се губи, но щом концерта 
свърши – руска пляска засвири и макар, че никой не му плеска, той си довърши 
песента!  
Счетоводителката Ани, тя не е от лани, тунелите си брои и никой не я безпокои! 
Танцьорката Здравка тя е като незабравка, много е красива и на хорото я бива. 
Имаме сред нас и акушерка и тя на хорото се мерка,  
хорото си играе и женитба още не хае! 
Имаме си с нас и фотограф, той е винаги прав,  
кръстихмего “Чичо Манчо“, но е голем заплесванчо! 
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