
 

 

Liǎng wàn hèzī de jùlí 

 

yǎnchàng: Jīn Dàzhōu 

zuòcí: Jīn Dàzhōu, Sà Jí 

zuòqǔ: Jīn Dàzhōu, Sà Jí 

 

Someone's to go 

Someone's to hold 

Someone's to flow 

For love~ baby 

 

yǒurén míhuò zhízhuó 

yǒurén yòuhuò zuòzuo 

pānbǐ duìyì cāiyí  

kěxí wǒ yīdiǎn bù guānxīn 

 

dàodǐ wèile shénme yānmò 

yòu dédàole shénme 

zhè shìjiè chénmò 

nǐ shì wǒ wéiyī de shēngyīn 

 

wow oh~ 

zuìměi de fēngjǐng shì nǐ 

zuì yuǎn de fēixíng shì nǐ 

liǎng wàn hèzī de jùlí 

jiù xiàng cǎihóng yīnwèi yǔ 

méi mìmì de mìmì shì ài nǐ wow 

 

zuìměi de pínlǜ shì nǐ 

zuì yuǎn de zhōuqí wǒ xiǎoxīn de tián mǎnle qīngxī 

wǒ yào cáng jìn nǐ de xīn bùyào shìjiè zhuīzhe tīng 

jiù yònglì wò jǐn nǐ rènzhēn tīng 

两万赫兹的距离 

 

演唱：金大洲 

作词：金大洲、萨吉 

作曲：金大洲、萨吉 

 

Someone's to go 

Someone's to hold 

Someone's to flow 

For love~ baby 

 

有人迷惑执著 

有人诱惑做作 

攀比对弈猜疑  

可惜 我一点不关心 

 

到底为了什么湮没 

又得到了什么 

这世界沉默 

你是我唯一的声音 

 

wow oh～ 

最美的风景 是你 

最远的飞行 是你 

两万赫兹的距离 

就像彩虹因为雨 

没秘密 的秘密 是爱你 wow 

 

最美的频率 是你 

最远的周期 我小心的填满了清晰 

我要藏进你的心 不要世界追着听 

就用力 握紧你 认真听 

Odległość 20 000 Hz 

 

Wokal: Jin Dazhou 

Tekst: Jin Dazhou, Sa Ji 

Muzyka: Jin Dazhou, Sa Ji 

 

Ktoś odchodzi 

Ktoś jest blisko 

Ktoś płynie 

Dla miłości, skarbie 

 

Niektórzy są zagubieni i uparci 

Niektórzy są zafascynowani i ulegli 

Rywalizacja przeciw podejrzeniom 

Jaka szkoda, że nic mnie to nie obchodzi 

 

Po co właściwie opadłaś w zapomnienie? 

Co za to dostałaś? 

W tym milczącym świecie 

Jesteś moim jedynym głosem 

 

Wow oh~ 

Najpiękniejszy krajobraz to Ty 

Najdalszy lot to Ty 

Odległość 20 000 Hz 

Zupełnie jak tęcza po deszczu 

Mój niesekretny sekret to miłość do Ciebie 

 

Najpiękniejsza częstotliwość to Ty 

Najdalszy okres, który ostrożnie wypełniłem jasnością 

Chcę ukryć się w Twoim sercu, nie chcę, by świat usłyszał 

Przytulę Cię mocno i uważnie wysłucham 



 

 

 

Someone's to go 

Someone's to hold 

Someone's to flow 

For love~ baby 

 

yǒurén míhuò zhízhuó 

yǒurén yòuhuò zuòzuo 

pānbǐ duìyì cāiyí  

kěxí wǒ yīdiǎn bù guānxīn 

 

dàodǐ wèile shénme yānmò 

yòu dédàole shénme 

zhè shìjiè chénmò 

nǐ shì wǒ wéiyī de shēngyīn 

 

wow oh~ 

zuìměi de fēngjǐng shì nǐ 

zuì yuǎn de fēixíng shì nǐ 

liǎng wàn hèzī de jùlí 

jiù xiàng cǎihóng yīnwèi yǔ 

méi mìmì de mìmì shì ài nǐ wow 

 

zuìměi de pínlǜ shì nǐ 

zuì yuǎn de zhōuqí wǒ xiǎoxīn de tián mǎnle qīngxī 

wǒ yào cáng jìn nǐ de xīn bùyào shìjiè zhuīzhe tīng 

jiù yònglì wò jǐn nǐ rènzhēn tīng 

 

Someone's to go 

Someone's to hold 

Someone's to flow 

For love~ baby 

 

有人迷惑执著 

有人诱惑做作 

攀比对弈猜疑  

可惜 我一点不关心 

 

到底为了什么湮没 

又得到了什么 

这世界沉默 

你是我唯一的声音 

 

wow oh～ 

最美的风景 是你 

最远的飞行 是你 

两万赫兹的距离 

就像彩虹因为雨 

没秘密 的秘密 是爱你 wow 

 

最美的频率 是你 

最远的周期 我小心的填满了清晰 

我要藏进你的心 不要世界追着听 

就用力 握紧你 认真听 

 

Ktoś odchodzi 

Ktoś się trzyma 

Ktoś płynie 

Dla miłości, skarbie 

 

Niektórzy są zagubieni i uparci 

Niektórzy są zafascynowani i ulegli 

Rywalizacja przeciw podejrzeniom 

Jaka szkoda, że nic mnie to nie obchodzi 

 

Po co właściwie opadłaś w zapomnienie? 

Co za to dostałaś? 

W tym milczącym świecie 

Jesteś moim jedynym głosem 

 

Wow oh~ 

Najpiękniejszy krajobraz to Ty 

Najdalszy lot to Ty 

Odległość 20 000 Hz 

Zupełnie jak tęcza po deszczu 

Niesekretny sekret to kochanie Ciebie 

 

Najpiękniejsza częstotliwość to Ty 

Najdalszy okres, który ostrożnie wypełniłem jasnością 

Chcę ukryć się w Twoim sercu, nie chcę, by świat usłyszał 

Przytulę Cię mocno i uważnie wysłucham 

 

 

 


