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Водена од мислата дека ’’Животот е книга, а оној кој не патува прочитал само една
страница’’, силно верувајќи во моите потенцијали и голема самодоверба аплицирав за проектот
Пат во Европа. Целиот концепт и понудените услови беа совршено склопени за еден студент да
може да побегне од секојдневието, да го доживее големиот Европски сон а истовремено и да ја
доближи нашата Македонија до Европските очи. Чувствата кои произлегоа од посетувањето на
многубројните места и знаменитости во европските земји, авантурите, новите луѓе, контактот со
нови култури, не можат да се доловат и опишат со зборови – мора да се доживеат.
Соочени со предизвикот да ја доживееме Европа во месец дена, се впуштивме во таа
авантура. Целата група од Македонија се вклопивме совршено и тргнавме со цел ентузијазам кон
освојување на нови краишта . Скопје – Софија – Берлин беше првото патешествие. Воодушевени
од Берлин, новите познатства со студенти од целиот Балкан, прошетките, игрите во релито,
продолживме кон Холандија. Интересно беше тоа што во Берлин се случија прегрупирања,
продолжување на патувањето со нови луѓе, промена на планови и креирање на уште подобри.
Следна дестинација ни беше Белгија, градот Андовер во кој стигнавме доцна во ноќта ,
разгледувајќи го и чекајќи следен превоз кон Амстердам ( Холандија). Во Амстердам го
почуствуваме духот на слободата, либерализмот и неверојатната архитектура. Во Холандија освен
Амстердам го посетивме и Ротердам, во кој бевме посебно среќни бидејќи се случуваше карневал
кој локалните жители го чекаат цела година и од кој и ние бевме дел. Од таму продолживме кон
градот на светлината Париз. Сите тие изгледани филмови за него, сите описи во прочитани книги,
не беа ни малку блиску до онаа креација од град која ја видовме, ја почуствувавме. Мирисот,
префинетоста, начинот на живот, шармот и елеганцијата. Сите убавини на светов, мислам дека беа
склопени на едно место. Со полни очи и длабоки воздишки се упативме кон Барселона ( Шпанија)
да го почуствуваме летото во вистинска смисла на зборот: море, плажа , сонце, kоктели и летна
шпанска музика. Таму нашата замисла се преточи во реализација. Видовме како Европјаните си
земаат летна почивка, разговаравме со нив како е кај нас во Македонија овој период од годината
и што би мижеле да видат доколку нивниот пат ги однесе до нашата земја. После шпанскато
искуство, се упативме кон Венеција ( Италија) да ја доживееме најголемата љубовна приказна од
Шекспировото творештво. Таму, таму секоја сцена, секој настан беше како сцена од оние стари
италијански филмови , се чувствуваше мирисот на тазе паста и пица наоколу, а гламурот блескаше
од излозите. Кога затворам очи, патувам со мислите назад, сеуште го чувствувам тој мирис во
себе. Од таму, продолживме кон Љубљана ( Словенија). Спој на Балканот и Западот. Но не било
каков спој, туку совршен. Неуморно шетавме по Љубљанските улици ненаситно вдишувајќи го
свежиот воздух, уживајќи во глетката и меморирајќи го секој момент. Се поблизу беше крајот на
нашето патување и се поблиску беше стигнувањето дома. Сеуште под импресии од ‘се што
видовме, невообичаените случувања, храната што ја пробавме, занимливите луѓе што ги
сретнавме одлучивме дека полека ќе доаѓаме дома. После Љубљана, на патот кон Македонија,
низ Загреб и Белград веќе почнавме да го чуствуваме она Балканското во нас и да се
доближуваме кон нашите корени, кои беа непознати и интересни за Европјаните. И тие слушнаа

за малата земја, со луѓе со големи срца. Се потрудивме да ја доловиме во вистинско светло со
нашето однесување и да дадеме вистинска слика за тоа каков профил на човек е еден Македонец.
Сите нови искуства и европски вредности, после враќањето од патувањето, се обидувам да
ги доближам и во мојата земја, во моето најблиско опкружување, се со цел да ја доближам
Европа во вистинско издание и со цел да креираме подобро секојдневие овде кај нас.

