
 

 

Happiness 
 
yǎnchàng: Xǔyìnà 
zuòcí: Zhèngyìjūn, hóng lù 
zuòqǔ: Zhèngyìjūn 
 
sǎ mǎn yángguāng de chuāngtái 
huānyíng guānglín xīn dǎkāi 
shàngwèi bǎohánzhe qídài 
ǒurán yùjiàn nǐ de ài 
 
fǎngfú yī shùnjiān shìjiè chūnnuǎn huā kāi 
liúxīng huàguò yèkōng jīngxǐ yòu zìzài 
zǒng huànxiǎng jiā mén qián néng yǒu piàn dàhǎi 
yuèliàng yìng zài hǎimiàn bèi hǎilàng yūn kāi 
 
Je suis si heureuse d'ê tre avec toi 
zǒng shì duì míngtiān chōngmǎn chōngjǐng 
yě xiāngxìn cǐkè jiùshì jiéjú 
mìngyùn lǐ de wéiyī wúxū děngdài 
 
La vie est belle avec toi 
zǒng yǒu xǔduō làngmàn zài yánxù 
dào wǒ shēnbiān qián dōu láibují 
xiǎngniàn nǐ 
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Happiness 
 

演唱：许艺娜 

作词：郑亦钧、洪璐 

作曲：郑亦钧 

 

洒满阳光的窗台 

欢迎光临心打开 

尚未饱含着期待 

偶然遇见你的爱 
 

仿佛一瞬间世界春暖花开 

流星划过夜空惊喜又自在 

总幻想家门前能有片大海 

月亮映在海面被海浪晕开 

 
Je suis si heureuse d'ê tre avec toi 
总是对明天充满憧憬 

也相信此刻就是结局 

命运里的唯一无需等待 

 
La vie est belle avec toi 
总有许多浪漫再延续 

到我身边前都来不及 

想念你 
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Szczęście 
 
Wokal: Xu Yina 
Tekst: Zheng Yijun, Hong Lu 
Muzyka: Zheng Yijun 
 
Promienie słońca padające na parapet  
Witają otwierające się serce 
Jeszcze niewypełnione oczekiwaniami 
Nagle trafiło na Twoją miłość 
 
Jakby w jednej chwili cały świat wypełniły wiosenne kwiaty 
Jak miła niespodzianka, gdy spadająca gwiazda przecina nocne niebo 
Zawsze chciałam, by przed moimi drzwiami rozciągał się ocean 
Światło księżyca odbijało by się na wodzie i rozpraszały by je fale 
 
Tak się cieszę, że mogę być z Tobą 
Zawsze wyczekuję kolejnego dnia 
Jednocześnie wierzę, że ten moment to zakończenie 
Nie musimy już czekać na swoje przeznaczenie 
 
Z Tobą życie jest piękne 
Ten romans nigdy się nie skończy. 
Znalazłam Cię, zanim zdążyłam 
Za Tobą zatęsknić 
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