Пат во Европа

Ранецот на грб,брошури во рака, пат во Европа си фатив без никаква мака.
Пасош,пари,интереил карта и фото-апарат на мојот врат.
Се е спремно, комбето чека, ранциете на грб не се мали,
ама нешто Теа,Гоце се туфка некој од групата ни фали.
Список се врти,име по име се чита Васка, Горан, Елена, Еми,Александра,
Маја,Верче,Михаил, Ана и Билјана се тука,
кој фали кого нема, Борче не стави на голема мука
Тој од Гостивар полека стаса, тргна за Солун Македонската наша раса.
Од Солун за Берлин авионски се спрема лет, ние сме тие Македонскиот џет-сет
Германија, Берлин,германско пиво се лока, од студ почна цеч Балкан да скока.
Ден прв замина си ојде,ама Берлин и паркот никако да се пројде,
чекор по чекор, шетачите збрани, му најдоа на Берлин илјада мани.
Паркот голем,внатре е мрак, кај е Брандербуршката дај уште една фотка пак.
Сликај ме вака, сликај ме така, на Гоце му дојде од нас мака.
Кај ве најдов кај се запустив Гоце си мисли, не извеедувајте бесни глисти.
Берлин-Хамбург дестинација прва, зеленило парк се дрва до дрва.
Што да видиш,што се чудиш Хамбург мода си тера, таму ти дошла геј ера.
Знаме се вее, парада се спреме, Македонците во Хамбург се во голема дилема.
Лево, десно на која страна да се оди, се во Европа ни се погоди и ни годи.
Хамбург-Копенхаген дестинација друга, брз воз се движи по европска пруга.
Макодонче стаса во земјата Данска, се чуствува ко да оди по филмска сцена
Канска.
Убави мажи по улици одат, а на нас очи ни бодат,
од копно директно на кајче во вода, да се возиш така било во мода.
Коса се вее, сонце не пече убавината Копенхагенска ден денес назад ме влече,
Од Копенхаген за Амстердам право, Холанѓани за вас едно големо браво!
Велосипед се вози, трева се мота,живот у Амстердам ти е сува лепота.
Осмех на лице, џоинт у рака,слобода у живот кој не сака.

Црвено светло се пали,секој туриста сака по нешто на Red Light да гали.
Од Амстердам до Ротердам разлика еден тон, култура и живот ко од сон.
Архитектура, згради секој да се чуди, Market Hall, Cube Houses умови луди,
Од тука се ставив на посебен режим, чоколади и пиво за Белгија бежим.
Брисел, Бриж и Гент, чоколадна пралина е нивен бренд.
TGV лети по возните шини, дојде време за Париз и фустанчиња мини.
Лувр, Триумфална, Ајфел и Мона Лиза, пирамиди ко во Гиза,
историја, споменици слики милион, Париз град на светлината е ко од сон.
Сликари со шапки,мастила во рака, портрети и карикатури секој купува и сака.
Од Париз во Сан Себастијан на плажа,се пие Сангриа во посебна амбалажа
Мадрид – Барселона Tapas и Baillando цела ноќ,
Магична фонтана не импресионира со нејзината моќ.
Здив ми се зема, замор не фати, некој крадец реши патувањето да ни го помати.
Разделба со Емка болно ни дојде, но тоа не не спречи за Берн да се појде.
Од Берн за Милано решив сама да идам и модата таму да ја видам.
Излози полни,чанти,чевли, маркирана гардероба, Cavalli , Chanel и фешн доба
Од Милано за Бари, возот три часа касни,
крајот се ближи нема веќе живот ко од басни.
Од Бари фатив траект за соседот наш, ми падна тешко за крај баш.
Грчка ко грчка одмор и плажа, убав провод и одмор беше нема бламажа.
За неколку дена и месец ке се фати, ама Маја мораше дома да се врати.
Патот за Европа заврши од каде што и почна,
Скопје, Македонија е нашата дестинација сочна.
Мојата нога низ Европа пројде,дојде време еве и дома да се дојде.
Македонијо моја те сакам многу, Мостовци Вие сте најзаслужни фала богу.

Ве сака и Ве поздравува Маја!!!
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