
 

 

aChūnguāng rúcǐ què bùdé nǐ 
 
yǎnchàng: Sà Jí 
zuòcí: Sà Jí 
zuòqǔ:HWANG YOUNGJU 
 
ǒu'ěr jīngguò de yúnduǒ 
xiè xià de zhǔtuō 
shì nǐ gěi wǒ de rénjiān yānhuǒ 
bù zhǐshì lüèguò 
 
shíliù suì nà nián de kè zhuō 
gēbó de yī cè 
nán fēng qǐ chuī luò de yú guāng shì wǒ kèyì de 
 
duō tānxīn My Love 
ràng wǒ zài shíguāng lǐ sìyì 
jiǎndān de shēnghuó ǒu'ěr cuò 
yě néng nìguāng xiào hēhē 
wǒ huì hǎohǎo deguò 
ràng qīngchūn zài zhǐ luò sīniàn zhuósè 
rèn chūnguāng rúcǐ ér wǒ què bùdé 
bùdé yǔ nǐ shuō 
 
dāng wǒ yòu shìzhe shuō qǐ 
zuìjìn biànhuà 
péngyǒu hěnduō wǒ yě zìxìnle 
nǐ huì tīngjiàn ma 
 
shíliù suì nà nián de kè zhuō 
gēbó de yī cè 
bèi qīngchūn tiǎosuō 
zhè huíyì shìgè huài jiāhuo 
 
duō tānxīn My Love 
ràng wǒ zài shíguāng lǐ sìyì 
jiǎndān de shēnghuó ǒu'ěr cuò 

春光如此却不得你 
 

演唱：萨吉 

作词：萨吉 

作曲：HWANG YOUNGJU 
 

偶尔经过的云朵 

卸下的嘱托 

是你 给我的人间烟火 

不只是掠过 
 

十六岁那年的课桌 

胳膊的一侧 

南风起 吹落的余光是我刻意的 
 

多贪心 My Love 

让我在时光里肆意 

简单的生活 偶尔错 

也能逆光笑呵呵 

我会好好的过 

让青春在纸落思念着色 

任春光如此而我却不得 

不得与你说 
 

当我又试着说起 

最近变化 

朋友很多我也自信了 

你会听见吗 

 

十六岁那年的课桌 

胳膊的一侧 

被青春挑唆 

这回忆是个坏家伙 
 

多贪心 My Love 

让我在时光里肆意 

简单的生活 偶尔错 

Wiosenny blask nadszedł, ale nie mam Ciebie 
 
Wykonanie: Sa Ji 
Tekst: Sa Ji 
Muzyka: HWANG YOUNGJU 
 
Przelatujące od czasu do czasu chmury 
Obietnice, z których się wycofaliśmy 
To Ty pozwoliłeś mi poczuć fajerwerki życia 
Nie tylko na nie patrzeć 
 
Szkolna ława, gdy mieliśmy szesnaście lat 
Nasze ramiona się stykały 
Celowo spojrzałam na ciebie, gdy zawiał południowy wiatr 
 
Jestem taka zachłanna, kochanie 
Daj mi nacieszyć się tym czasem 
Zwyczajne życie, okazjonalne błędy 
Też mogą rozjaśnić twarz uśmiechem 
Będę żyła jak najlepiej 
Młodość pomaluje kolorem mą tęsknotę 
Wiosenny blask nadszedł, ale ja nie mogę 
Nie mogę Ci tego powiedzieć 
 
Kiedy znów spróbuję Ci powiedzieć 
O tym, co ostatnio się zmieniło 
Mam wielu przyjaciół, jestem pewna siebie 
Usłyszysz mnie? 
 
Szkolna ława, gdy mieliśmy szesnaście lat 
Nasze ramiona się stykały 
Byliśmy rozdarci przez młodość 
To wspomnienie jest prawdziwym draniem 
 
Jestem taka zachłanna, kochanie 
Daj mi nacieszyć się tym czasem 
Zwyczajne życie, okazjonalne błędy 



 

 

 

 

 

yě néng nìguāng xiào hēhē 
wǒ huì hǎohǎo deguò 
ràng qīngchūn zài zhǐ luò sīniàn zhuósè 
rèn chūnguāng rúcǐ ér wǒ què bùdé 
bùdé yǔ nǐ shuō 
 
rèn chūnguāng rúcǐ ér wǒ què bùdé 
bùdé yǔ nǐ shuō 

也能逆光笑呵呵 

我会好好的过 

让青春在纸落思念着色 

任春光如此而我却不得 

不得与你说 
 

任春光如此而我却不得 

不得与你说 

Też mogą rozjaśnić twarz uśmiechem 
Będę żyła jak najlepiej 
Młodość pomaluje kolorem mą tęsknotę 
Wiosenny blask nadszedł, ale ja nie mogę 
Nie mogę Ci tego powiedzieć 
 
Wiosenny blask nadszedł, ale ja nie mogę 
Nie mogę Ci tego powiedzieć 


