
Frumoasă vecina noastră                                    Our beautiful neighbour 

Frumoasă vecina noastră,                                                    Our beautiful neighbour,                                                                 

Scoate capul pe fereastră,                                                    Is looking upon the window,                                                                           

Să văd chip frumos,                                                             So I can see her beautiful,                                                                       

Drag și luminos. (bis x2)                                                     Dear and bright face. (bis x2) 

R:                                                                                         R: 

Au, inima mea,                                                                    Oh, my heart,                                                                                

Ce ți-o făcut dragostea!                                                       What love has done to you!                                                                          

Că eu cât trăiesc,                                                                 As long as I live,                                                                    

Tot am să iubesc.                                                                  I will love. 

Aseară trecui călare,                                                              Last night riding a horse,                                                                

Pe la poarta ta cea mare,                                                       Passing by your gate,                                                                        

Te zării la lumânare,                                                             I saw you in the candle light,                                                             

Năcăjită tare. (bis x2)                                                           Very upset. (bis x2)                                                            

Au, inima mea,                                                                      Oh, my heart,                                                                               

Ce ți-o făcut dragostea!                                                         What love has done to you!                                                                          

Că eu cât trăiesc,                                                                   As long as I live,                                                                   

Tot am să iubesc.                                                                   I will love. 

Dac-aș ști că de la mine,                                                         If I know that your pain,                                                                 

Vine năcazul la tine,                                                               Is coming from me,                                                               

Aș cânta mereu,                                                                       I would always sing,                                                             

Tot de dragul tău. (bis x2)                                                       About my love for you. (bis x2)                                                            

Au, inima mea,                                                                         Oh, my heart,                                                                            

Ce ți-o făcut dragostea!                                                           What love has done to you!                                                                      

Că eu cât trăiesc,                                                                     As long as I live,                                                                 

Tot am să iubesc.                                                                      I will love. 

Dac-aș ști că nu-i așa,                                                              If I know it isn`t  this,                                                                 

Aș sta tot la ușa ta,                                                                   I would stay at your door,                                                                      

Că vreau să trăiesc,                                                                  Because I want to live                                                                   

Cu cine iubesc. (bis x2)                                                           With the one I love. (bis x2)                                                            

Au, inima mea, măi                                                                  Oh, my heart,                                                                                  

Ce frumoasă-i dragostea!                                                        How beautiful love is!                                                                          

Că eu cât trăiesc,                                                                     As long as I live,                                                                

Tot am să iubesc. (bis x2)                                                        I will love. (bis x2)                                                            



 
 
This song is a folk song from Banat area. It is a love song known in all Romania. It was sung for 

the first time in 1975 by Tiberiu Ceia. 
 


