
 

 

Kěwàng yùjiàn 

 

yǎnchàng: Zhōu Shēn 

zuòcí: Jīn Nà 

zuòqǔ: Zhèng Yìjūn 

 

yùjiàn nǐ 

zài zhèlǐ 

dǒuzhuǎnxīngyí 

cángnìle jìyì 

 

yùjiàn nǐ 

zài cǐ jì 

yǒuyì wúyì 

qīng qǐle mìmì 

 

xíguàn de miànjù 

xiǎng yào fàngqì shēn bù yóujǐ 

nǐ gěi de yǒngqì 

cuòshǒubùjí 

 

kěwàng néng yùjiàn yīcì lǚxíng 

zài tónghuà gùshì lǐ méiyǒu guīqī 

kěwàng néng yùjiàn shuāngyú liúxīng 

kànzhe shìshàng xīyǒu měilì 

shuō qīngyì bù fēnlí 

 

kěwàng néng yùjiàn yīpiàn sēnlín 

rìcháng zhìxí lǐ tòu jìn yǎngqì 

kěwàng néng yùjiàn liǎng kē zhēnxīn 

wǒ shì nǐ 

 

yùjiàn nǐ 

zài cǐ jì 

渴望遇见 

 

演唱：周深 

作词：金娜 

作曲：郑亦钧 

 

遇见你 

在这里 

斗转星移 

藏匿了记忆 

 

遇见你 

在此际 

有意无意 

轻启了秘密 

 

习惯的面具 

想要放弃身不由己 

你给的勇气 

措手不及 

 

渴望能遇见一次旅行 

在童话故事里没有归期 

渴望能遇见双鱼流星 

看着世上稀有美丽 

说轻易不分离 

 

渴望能遇见一片森林 

日常窒息里透进氧气 

渴望能遇见两颗真心 

我是你 

 

遇见你 

在此际 

Chcę Cię Spotkać 

 

Wokal: Zhou Shen 

Tekst: Jin Na 

Muzyka: Zheng Yijun 

 

Spotkałem Ciebie 

Właśnie tutaj 

Upływający czas 

Ukrył wspomnienia 

 

Spotkałem Ciebie 

Właśnie wtedy 

Celowo lub przypadkiem 

Odkryłem tajemnicę 

 

Maska przyzwyczajenia 

Wbrew sobie chcę ją zdjąć 

Odwaga, którą mi dajesz 

Przyszła do mnie znienacka 

 

Chciałbym móc raz wyruszyć w podróż 

W bajkach nie ma powrotów 

Chciałbym móc znaleźć spadającą gwiazdę 

Zobaczyć najpiękniejsze cuda świata 

Powiedzieć, że łatwo się nie rozstaniemy 

 

Chciałbym móc wejść do lasu 

W codziennej duchocie nabrać powietrza 

Chciałbym móc spotkać dwa szczere serca 

Ja jestem Tobą 

 

Spotkałem Ciebie 

Właśnie wtedy 



 

 

 

yǒuyì wúyì 

qīng qǐle mìmì 

 

xíguàn de miànjù 

xiǎng yào fàngqì shēn bù yóujǐ 

nǐ gěi de yǒngqì 

cuòshǒubùjí 

 

kěwàng néng yùjiàn yīcì lǚxíng 

zài tónghuà gùshì lǐ méiyǒu guīqī 

kěwàng néng yùjiàn shuāngyú liúxīng 

kànzhe shìshàng xīyǒu měilì 

shuō qīngyì bù fēnlí 

 

kěwàng néng yùjiàn yīpiàn sēnlín 

rìcháng zhìxí lǐ tòu jìn yǎngqì 

kěwàng néng yùjiàn liǎng kē zhēnxīn 

wǒ shì nǐ 

 

kěwàng néng yùjiàn yīcì lǚxíng 

zài tónghuà gùshì lǐ méiyǒu guīqī 

kěwàng néng yùjiàn shuāngyú liúxīng 

kànzhe shìshàng xīyǒu měilì 

shuō qīngyì bù fēnlí 

 

kěwàng néng yùjiàn yīpiàn sēnlín 

rìcháng zhìxí lǐ tòu jìn yǎngqì 

kěwàng néng yùjiàn liǎng kē zhēnxīn 

wǒ shì nǐ 

wǒ shì nǐ 

cháo yǔ xī 

mùdì de 

有意无意 

轻启了秘密 

 

习惯的面具 

想要放弃身不由己 

你给的勇气 

措手不及 

 

渴望能遇见一次旅行 

在童话故事里没有归期 

渴望能遇见双鱼流星 

看着世上稀有美丽 

说轻易不分离 

 

渴望能遇见一片森林 

日常窒息里透进氧气 

渴望能遇见两颗真心 

我是你 

 

渴望能遇见一次旅行 

在童话故事里没有归期 

渴望能遇见双鱼流星 

看着世上稀有美丽 

说轻易不分离 

 

渴望能遇见一片森林 

日常窒息里透进氧气 

渴望能遇见两颗真心 

我是你 

我是你 

朝与夕 

目的地 

Celowo lub przypadkiem 

Odkryłem tajemnicę 

 

Maska przyzwyczajenia 

Wbrew sobie chcę ją zdjąć 

Odwaga, którą mi dajesz 

Przyszła do mnie znienacka 

 

Chciałbym móc raz wyruszyć w podróż 

W bajkach nie ma powrotów 

Chciałbym móc znaleźć spadającą gwiazdę 

Zobaczyć najpiękniejsze cuda świata 

Powiedzieć, że łatwo się nie rozstaniemy 

 

Chciałbym móc wejść do lasu 

W codziennej duchocie nabrać powietrza 

Chciałbym móc spotkać dwa szczere serca 

Ja jestem Tobą 

 

Chciałbym móc raz wyruszyć w podróż 

W bajkach nie ma powrotów 

Chciałbym móc znaleźć spadającą gwiazdę 

Zobaczyć najpiękniejsze cuda świata 

Powiedzieć, że łatwo się nie rozstaniemy 

 

Chciałbym móc wejść do lasu 

W codziennej duchocie nabrać powietrza 

Chciałbym móc spotkać dwa szczere serca 

Ja jestem Tobą 

Ja jestem Tobą 

Porankiem i wieczorem 

Ostatecznym celem 


