
'Ајде злато, 'ајде НАТО

Пише: Љубиша Спасојевић
петак, 15 јануар 2010 10:14

  

'Ајде злато, 'ајде НАТО,

  

'Ајде с нама Србе брати.

  

Не треба ти месечине

  

Против српске опачине.

  

  

Хоћу с вама Србе брати

  

Нека плаче српска мати.

  

Наше бомбе те хумане

  

Србе ће да потамане.

  

  

'Ајде злато, 'ајде НАТО
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'Ајде с нама Србе брати

  

Ој анђеле милосрдни

  

Сад крилима мало мрдни.

  

  

Ево ширим своја крила

  

Ја сам НАТО добра вила.

  

А из крила бомба пада

  

Да се ЕУ реши јада.

  

  

'Ајде злато, 'ајде НАТО

  

'Ајде с нама Србе брати
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Нек' запева српска мати

  

Вечно Србин нек' се пати.

  

  

Када год ме неко зове

  

Палим људе и возове

  

То је мени баш  забава

  

Српска су сећања лабава.

  

  

'Ајде злато, 'ајде НАТО

  

'Ајде с нама Србе брати.

  

Нек' су Срби твоје мете

  

Људи, жене, свако дете.
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Ја ћу бомбе опет лити

  

Срба више неће бити.

  

Нека бомба Србе куша

  

Остаће им макар душа.

  

  

'Ајде злато, 'ајде НАТО

  

'Ајде с нама Србе брати

  

Чим се Шенген тај набави

  

Србин ће да заборави.
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Хоћу да ме Срби моле,

  

Да ме пазе, да ме воле.

  

Ја ћу се за њих бринути

  

Они ће за мене гинути.

  

  

'Ајде злато, 'ајде НАТО

  

'Ајде с нама Србе брати

  

У Европи баш је суша

  

Ти си НАТО наша душа.

  

  

Мени српских глава треба

  

Узо сам их доста с неба
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Да се и ја спасим мрака

  

Послаћу их пут Ирака.
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