
 

 

Qīn'ài de nǐ 

 

yǎnchàng: Fèi Dìng'ān 

zuòcí: Zhōu Jiéyǐng 

zuòqǔ: Zhōu Jiéyǐng 

 

děng yángguāng pù mǎn sìjì 

tīng ài yì zìrán ěryǔ 

kàn réncháo chuānliúbùxī 

zhǐyǒu nǐ shì wǒ fēngjǐng 

 

kàn nǐ wéixiào de yǎnjīng 

zúyǐ āndìng wǒ piāoliú de xīn 

bùguǎn tiān qíng huò shì fēngyǔ 

zhǐyào yǒu nǐ wǒ bù quēxí 

 

Oh my baby, marry me 

Oh let the love begin 

 

zuì tèbié de nǐ 

yùjiàn wǒ de nǐ 

qiān wàn fēn zhī yī 

bǐcǐ bùyì 

 

yǒngbào wǒ de nǐ 

wǒ zuì ài de nǐ 

wèilái wúxiàn qíxǔ 

ràng wǒmen yǒnggǎn yīqǐ 

 

kàn nǐ wéixiào de yǎnjīng 

 zúyǐ āndìng wǒ piāoliú de xīn 

bùguǎn tiān qíng huò shì fēngyǔ 

zhǐyào yǒu nǐ wǒ bù quēxí 

亲爱的你 

 

演唱：费定安 

作词：周洁颖 

作曲：周洁颖 

 

等阳光 铺满四季 

听爱意 自然耳语 

看人潮 川流不息 

只有你 是我风景 

 

看你微笑的眼睛 

足以安定我漂流的心 

不管天晴或是风雨 

只要有你我不缺席 

 

Oh my baby, marry me 

Oh let the love begin 

 

最特别的你 

遇见我的你 

千万分之一 

彼此不易 

 

拥抱我的你 

我最爱的你 

未来无限期许 

让我们 勇敢一起 

 

看你微笑的眼睛 

 足以安定我漂流的心 

不管天晴或是风雨 

只要有你我不缺席 

Moja ukochana 

 

Wokal: Fei Dingan 

Tekst: Zhou Jieying 

Muzyka: Zhou Jieying 

 

Czekając, aż słońce pokryje cztery pory roku 

Słucham naturalnych głosów miłości 

Obserwując tłum ludzi 

Widzę tylko Ciebie 

 

Widok Twoich roześmianych oczu 

Wystarczy, by uspokoić moje serce 

Nieważne, czy słońce czy deszcz 

Jeśli mam Ciebie, niczego mi nie brakuje 

 

Oh, skarbie, wyjdź za mnie 

Niech nasza miłość się zacznie 

 

Najbardziej wyjątkowa Ty 

Ty, która mnie spotkałaś 

Jedna na milion 

To nie takie proste się odnaleźć 

 

Ty, która mnie obejmujesz 

Ty, którą najbardziej kocham 

Przyszłość niesie nieskończenie wiele nadziei 

Bądźmy odważni razem  

 

Widok Twoich roześmianych oczu 

Wystarczy, by uspokoić moje serce 

Nieważne, czy słońce czy deszcz 

Jeśli mam Ciebie, niczego mi nie brakuje 



 

 

 

Oh my baby, marry me 

Oh let the love begin 

 

zuì tèbié de nǐ 

yùjiàn wǒ de nǐ 

qiān wàn fēn zhī yī 

bǐcǐ bùyì 

 

yǒngbào wǒ de nǐ 

wǒ zuì ài de nǐ 

wèilái wúxiàn qíxǔ 

ràng wǒmen yǒnggǎn yīqǐ 

 

zuì tèbié de nǐ 

yùjiàn wǒ de nǐ 

qiān wàn fēn zhī yī 

bǐcǐ bùyì 

 

yǒngbào wǒ de nǐ 

wǒ zuì ài de nǐ 

wèilái wúxiàn qíxǔ 

ràng wǒmen yǒnggǎn yīqǐ 

 

Oh my baby, marry me 

Oh let the love begin 

 

最特别的你 

遇见我的你 

千万分之一 

彼此不易 

 

拥抱我的你 

我最爱的你 

未来无限期许 

让我们 勇敢一起 

 

最特别的你 

遇见我的你 

千万分之一 

彼此不易 

 

拥抱我的你 

我最爱的你 

未来无限期许 

让我们 勇敢一起 

 

Oh, skarbie, wyjdź za mnie 

Niech nasza miłość się zacznie 

 

Najbardziej wyjątkowa Ty 

Ty, która mnie spotkałaś 

Jedna na milion 

To nie takie proste się odnaleźć 

 

Ty, która mnie obejmujesz 

Ty, którą najbardziej kocham 

Przyszłość niesie nieskończenie wiele nadziei 

Bądźmy odważni razem  

 

Najbardziej wyjątkowa Ty 

Ty, która mnie spotkałaś 

Jedna na milion 

To nie takie proste się odnaleźć 

 

Ty, która mnie obejmujesz 

Ty, którą najbardziej kocham 

Przyszłość niesie nieskończenie wiele nadziei 

Bądźmy odważni razem 

 


