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[Припев: x2]
И чудя се дали не е магия,
aко не е, само дай ми знак.
И чудя се, ако не е магия,
може би е изкушението на един глупак.
Грешни ли бяха ръцете ми,
че са те докосвали,
както очите са светели?
Грешни ли бяха краката ми,
че са те следвали навсякъде,
а пък душите ни - разплетени?
И ти дадох всичко, което съм имал,
ако го нямах, от някъде съм го взел,
за да ти го дам.
Има смисъл, но знам че не го намирам,
щом сърцето ми за тебе бие,
значи ли че не е храм?
Нещо догаря и знам, че не е жарава.
В мене ли изгаря 21-вия ми грам?
Някой е виновен и знам, че не е държава,
щом сред толко‘ много хора под небето аз пак съм сам...
Душата ми вече е на парчета.
Някои казват „Т‘ва ти е късмета“.
Любовта за теб не е заета.
Любовта за тебе е проклета!
[Припев: x2]
И чудя се дали не е магия,
aко не е, само дай ми знак.
И чудя се, ако не е магия,
може би е изкушението на един глупак.
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И ако мислите ми бяха пръсти,
ти щеше да се чувстваш постоянно
докосвана, прегръщана, погалвана и милвана,
притискана по-силно и по-нежно,
случайно, неслучайно,
нахално явно или скришом…
И ако мислите ми бяха пръсти, сега,
където и да си, в точно този миг, ще кажеш:
„Спри вече, престани, вбесяваш ме,
не пипай косата ми, ще я разрошиш“!
И, слава Богу, мислите ми нямат устни
и няма как да бъда хванат на местопрестъплението.
Което си ти цялата, навсякъде и винаги.
Душата ми вече е на парчета.
Някои казват „Т‘ва ти е късмета“.
Любовта за теб не е заета.
Любовта за тебе е проклета!
[Припев: x3]
И чудя се дали не е магия,
aко не е, само дай ми знак.
И чудя се, ако не е магия,
може би е изкушението на един глупак.
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