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[Припев:]
Де да можех ся да се върна,
има защо да умирам от яд,
тая болка в добро да превърна,
ах, искам да върна назад.
Питам се като натам се обърна,
кой ме накара да бъда глупак,
питам ако сега се върна,
щеше ли да е същото пак.
Ако можех да се върна, ей сега,
щях да съм пак аз, пак така,
пак там, пак с тях, пак това,
и пак на коша, пак [???] същия.
И щях да искам прошка - извинявай,
щях да ка'а остави ме и не съжалявай,
с мене ще боли, бягай себе си спасявай,
щях да кажа: "Марио, с мотора си внимавай".
Щях да кажа: "Тъпанар, не изневерявай",
щях да кажа: "Тръгвай и не наранявай",
ако ще е по-добре така си заминавай,
и като моля да останеш - не оставай.
Чужди грешки наблюдавай и уроци научавай,
от де си тръгнал не забравяй,
на прав път си - продължавай.
[Припев:]
Де да можех ся да се върна,
има защо да умирам от яд,
тая болка в добро да превърна,
ах, искам да върна назад.
Питам се като натам се обърна,
кой ме накара да бъда глупак,
питам ако сега се върна,
щеше ли да е същото пак.
Клишето си го знам, да, чувал съм,
в морето от вина пак плувал съм,
не един пъти спомени лекувал съм,
пак сънувал съм, псувал съм.
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Ако се върна, щях ли да се променя,
същите батаци щях ли да ги изтърпя,
грешките ги знам, ама щях ли да ги спра,
без тях не знам щях ли тука да седя.
Не се доверявай, първо проверявай,
да те играят мутар не позволявай,
щях да кажа: "Точно с тая не се занимавай,
и да е трудно малък, ти не им се давай".
Чужди грешки наблюдавай и уроци научавай,
от де си тръгнал не забравяй,
на прав път си - продължавай.
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