
 

 

Vei mai fi 

 

Music: Virgil Popescu 

Lyrics: Virgil Popescu  

& Bernice Chitiul 

 

Oricât aș încerca 

 

Oricât aș încerca să îți redau liniștea 

Știu că nu vei uita  

Dar ceea ce nu știi 

E ca în inima mea ai fost și vei mai fii 

  

Te-am văzut și nu cred că te voi uita 

Cu tine am aflat ce înseamnă a visa 

O O 

 

Oricât aș încerca să îți redau liniștea 

Știu că nu vei uita  

Și ar fi nefiresc să nu îți mărturisesc că-încep să te iubesc 

  

M-ai privit și nu cred că mă vei uita 

Eu cred că ai aflat ce înseamnă dragostea  

 

  

Oricât aș încerca să îți redau liniștea 

Știu că nu vei uita 

Nu e simplu și nu voi putea 

Să cred în altcineva  

Port în mine în ființa mea 

Pentru tine, pentru mine 

Muzica. 

O O 

  

  



Oricât aș încerca să îți redau liniștea 

Știu că nu vei uita 

Și ar fi nefiresc să nu îți mărturisesc că încă te iubesc 

  

Îmi zâmbești 

Iți zâmbesc 

O floare-ți dăruiesc 

Îmi zâmbești 

Da îmi zâmbești, și este firesc, ca să îți zâmbesc! 

 Să zâmbesc, să zâmbesc. 

Și este firesc, ca să îți zâmbesc 

Și să te iubesc! 

 

Tu m-ai privit, nu vei uita 

Dragostea! 

 

 

Oricât ai refuza  

Te vreau pe scena mea 

Unde glasul meu te va anima 

Nu e simplu nu voi ceda 

Să-mi înșel inima 

Să cred în tine 

Port în mine un ecou bizar 

Pentru tine, pentru mine  

Pentru cine?  

Pentru ea! 

  

Oricât aș încerca să îți redau liniștea 

Știu că nu vei uita 

Dar ceea ce nu știi e că în inima mea ai fost și vei mai fi  

  

 Vei mai fi  

 Vei mai fi 

 Vei mai fi 

 Vei mai fi 

Da, vei mai fi 

Încă vei mai fi 

  Vei mai fi 

Da, vei mai fi 

 

 Vei mai fi !! 

 


