
 

 

Zuì xiāng'ài de péngyǒu 

 

yǎnchàng: Mǎ Lì 

zuòcí: Mǎ Lì, Sūn Yì 

zuòqǔ:Jihoon Choi 

 

dǎkāi bīngxiāng de yīkè nǐ liú de cān hé 

tiánmì de huàmiàn hǎoxiàng dōu shì wǒ huànjué 

shuō chūkǒu hūnlǐ shìyán jìng chéngle yuēdìng 

wúlùn fùyǒu huò pínqióng zuòwéi péngyǒu qù shǒuhù nǐ 

 

huíyì xiàng hēisè yōumò 

yuè kuàilè jiù yuè nánguò 

nàxiē shèxiǎng de yǐhòu 

dōu zhǐshì mèng lǐ de shēqiú 

 

wǒmen gāi zěnme zhuījiù 

zuì xiàng liànrén de péngyǒu 

qiān chā wàn cuò dàole zuìhòu 

néng bùnéng hái huì zhǎodào wǒ 

 

wéiruò de zhúguāng tòuguò qīng shā chàndǒuzhe 

dàizhe dàndàn yānhuǒ cóng rénjiān huǎn huǎn dì xiàng xiàluò 

jìngzhǐ de guàzhōng shízhēn hé miǎozhēn jiāo cuò 

guò le hěnjiǔ de yǐhòu nǐ de qìxí hái cánliú 

 

huíyì xiàng hēisè yōumò 

yuè kuàilè jiù yuè nánguò 

nàxiē shèxiǎng de yǐhòu 

dōu zhǐshì mèng lǐ de shēqiú 

 

 

最相爱的朋友 

 

演唱：马栗 

作词：马栗、孙艺 

作曲：Jihoon Choi 

 

打开冰箱的一刻 你留的餐盒 

甜蜜的画面 好像都是我幻觉 

说出口婚礼誓言 竟成了约定 

无论富有或贫穷 作为朋友去守护你 

 

回忆像 黑色幽默 

越快乐 就越难过 

那些设想的以后 

都只是 梦里的奢求 

 

我们该怎么追究 

最像恋人的朋友 

千差万错到了最后 

能不能 还会找到我 

 

微弱的 烛光透过轻纱 颤抖著 

带着淡淡烟火 从人间缓缓地向下落 

静止的 挂钟时针和秒针交错 

过了很久的以后 你的气息还残留 

 

回忆像 黑色幽默 

越快乐 就越难过 

那些设想的以后 

都只是 梦里的奢求 

 

 

Najdroższy przyjacielu 

 

Wokal: Ma Li 

Tekst: Ma Li, Sun Yi 

Muzyka: Jihoon Choi 

 

Ta chwila otwarcia lodówki, zostawione przez Ciebie pudełko z jedzeniem 

Słodki obrazek, jakby wszystko było moim wyobrażeniem. 

Wypowiedziana przysięga małżeńska stała się obietnicą 

Że nieważne, w bogactwie czy w biedzie, jako przyjaciel będę Cię chronić 

 

Wspomnienia są jak czarny humor 

Im radośniejsza byłam, tym smutniejsza jestem 

Przyszłość, którą sobie wyobraziłam 

To tylko abstrakcyjny sen 

 

Jak powinniśmy traktować 

Przyjaciół, którzy najbardziej przypominają kochanków? 

Po popełnieniu miliona błędów 

Czy wciąż będziesz w stanie mnie odnaleźć? 

 

Slaby płomień świecy prześwituje przez materiał, jego światło drży 

Niosąc za sobą wąską strużkę dymu, która powoli znika z ludzkiego świata 

Na stojącym zegarze wskazówki się krzyżują 

Nie wiem, ile minęło czasu, Twój oddech wciąż tu jest 

 

Wspomnienia są jak czarny humor 

Im radośniejsza byłam, tym smutniejsza jestem 

Przyszłość, którą sobie wyobraziłam 

To tylko abstrakcyjny sen 

 

 



 

 

wǒmen gāi zěnme zhuījiù 

zuì xiàng liànrén de péngyǒu 

qiān chā wàn cuò dàole zuìhòu 

néng bùnéng hái huì zhǎodào wǒ 

 

bì shàng yǎn jiù kànjiàn nǐ de liǎn 

jiùsuàn gùshì chóngyǎn wǒ yīrán hái gǎn zài shāngxīn yībiàn 

rúguǒ chóng lái yīcì wúwèi yě wú huǐ 

zuò zuì xiāng'ài de péngyǒu bù huì gǎibiàn oh~~~ 

 

gǎnqíng yě tàiguò yōumò 

yuè cuò yuè tòng yuè xiǎngshòu 

wútiáojiàn quánbù wǒ dū jiēshòu 

nǎpà shāng tài duō gānyuàn huīhuò 

 

gāi zěnme zhuījiù 

zuì xiàng liànrén de péngyǒu 

qiān chā wàn cuò dàole zuìhòu 

néng bùnéng zhēn de bào jǐn wǒ 

我们该怎么追究 

最像恋人的朋友 

千差万错到了最后 

能不能 还会找到我 

 

闭上眼就看见 你的脸 

就算故事重演 我依然还敢 再伤心一遍 

如果重来一次 无畏也无悔 

做最相爱的朋友 不会改变 oh~~~ 

 

感情也 太过幽默 

越错越痛 越享受 

无条件 全部我都接受 

哪怕伤太多 甘愿挥霍 

 

该怎么追究 

最像恋人的朋友 

千差万错 到了最后 

能不能 真的抱紧我 

Jak powinniśmy traktować 

Przyjaciół, którzy najbardziej przypominają kochanków? 

Po popełnieniu miliona błędów 

Czy wciąż będziesz w stanie mnie odnaleźć? 

 

Gdy zamknę oczy, widzę Twoją twarz 

Nawet jeśli historia zaczęłaby się od początku, ponownie dałabym się zranić 

Jeśli zaczęlibyśmy jeszcze raz, bez strachu i bez żalu 

Będziemy najdroższymi przyjaciółmi, nic się nie zmieni 

 

Uczucia są takie zabawne 

Im więcej błędów, im bardziej boli, tym większa przyjemność 

Zaakceptuję wszystko bezwarunkowo 

Nawet jeśli boli zbyt bardzo, dobrowolnie Ci się oddam 

 

Jak powinniśmy traktować 

Przyjaciół, którzy najbardziej przypominają kochanków? 

Po popełnieniu miliona błędów 

Czy wciąż będziesz w stanie mnie odnaleźć?  

 


