
 

 

Rǎnrǎn 

 

yǎnchàng: Zhōu Ziyǎn 

zuòcí: Wáng Yǎjūn 

zuòqǔ: EO KAI KANG PHAI 

 

jiù xiàng yǔjì guòhòu dàndàn de yōushāng 

shòushāng de xīn wú chù kě yǐncáng 

 

shíjiān zǒng huì mínglǎng jiě bù kāi de dá 

shuō hǎobù zhǔn kū jiùsuàn liú xià shāngbā 

 

zài zhè yī lùshàng huì yù dào diédiézhuàngzhuàng 

wǒ cóng bù hàipà cóng chúnzhēn lǐ yǒngbào kěwàng 

kàn wǒ de mèng cóng fēng xuě lǐ kāihuā 

jiù xiàng rǎnrǎn shēng qǐ dì nà yuànwàng yǒnggǎn shìfàng 

 

ài shì wú jià de bǎozàng nǐmen chéngwéi wǒ de lìliàng 

wān wān yuèliàng zài gēchàng 

jiùsuàn quán shìjiè bǎ wǒ yíwàng 

yǒu shuāngshǒu mǒ qù wǒ de lèi guāng 

xièxiè nǐmen zài wǒ shēn páng 

 

bèi ài màn man zhìyù nà duàn xiǎoshí guāng 

qīng qīng fàngxià bèi kǔn bǎng de gǎn shāng 

 

xīn kāishǐ níngwàng zài zhídé de lǚtú shàng 

jiùsuàn yě huì míwǎng dàn zhōngjiù huì dǐdá 

fǎnfù de rìzi huòxǔ huì yǒuxiē mímáng 

yě yào xiàng rǎnrǎn shēng qǐ nà juéjiàng shúchéng guāngmáng 

 

ài shì wú jià de bǎozàng nǐmen chéngwéi wǒ de lìliàng 

wān wān yuèliàng zài gēchàng 

冉冉 

 

演唱：周子琰 

作词：王雅君 

作曲：EO KAI KANG PHAI 

 

就像雨季过后淡淡的忧伤 

受伤的心 无处可隐藏 

 

时间总会明朗 解不开的答 

说好不准哭 就算留下伤疤 

 

在 这一路上 会遇到跌跌撞撞 

我从不害怕 从纯真里 拥抱渴望 

看我的梦从风雪里开花 

就像冉冉升起的 那愿望 勇敢释放 

 

爱是无价的宝藏 你们成为 我的力量 

弯弯月亮 在歌唱 

就算全世界把我遗忘 

有双手 抹去我的泪光 

谢谢你们在我 身旁 

 

被爱慢慢治愈 那段小时光 

轻轻放下 被綑绑的感伤 

 

心开始凝望 在值得的旅途上 

就算也会迷惘 但终究会抵达 

反复的日子或许会有些迷茫 

也要像冉冉升起 那倔强 熟成光芒 

 

爱是无价的宝藏 你们成为 我的力量 

弯弯月亮 在歌唱 

Powoli 

 

Wokal: Zhou Ziyan 

Tekst: Wang Yajun 

Muzyka: EO KAI KANG PHAI 

 

Zupełnie jak lekki smutek po deszczowym sezonie 

Złamane serce nie ma się gdzie ukryć 

 

Czas zawsze rozjaśni każdą nierozwiązaną zagadkę 

Umówiliśmy się, że nie możemy płakać, nawet jeśli zostanie blizna 

 

Na tej drodze będziemy się potykać 

Nie boję się wyciągnąć nadziei z niewinności 

Patrzę na moje marzenia, które rozkwitają wśród śniegu i wiatru 

Tak jak one powoli wzrastają, nadzieja i odwaga się uwalnia 

 

Miłość to bezcenny skarb, jesteście moją siłą 

Przybywający księżyc śpiewa 

Nawet jeśli cały świat o mnie zapomni 

Ręką wymaże moje lśniące łzy 

Dziękuję, że Wy jesteście przy mnie 

 

Miłość powoli leczy tę erę 

Łagodnie wypuszcza uwiązany smutek 

 

Serce zaczyna szukać podróży, w którą warto wyruszyć 

Nawet jeśli się zagubimy, w końcu dotrzemy do celu 

Może w powtarzającej się codzienności też coś zgubimy 

To uparte dojrzałe światło też musi powoli wzrosnąć 

 

Miłość to bezcenny skarb, jesteście moją siłą 

Przybywający księżyc śpiewa 



 

 

jiùsuàn quán shìjiè bǎ wǒ yíwàng 

yǒu shuāngshǒu mǒ qù wǒ de lèi guāng 

xièxiè nǐmen zài wǒ shēn páng 

 

tiān duō hēi yǒu ài jiù yǒngwǎng zhí chuǎng 

nà yī shùnjiān gěi zú wǒ yǒngqì 

AH~~~yǐnyǐn wēi liàng jiù nuǎn yángyáng 

yuēdìng cóngcǐ péibàn bǐcǐ bù fàng 

 

ài shì wú jià de bǎozàng nǐmen shì wǒ de lìliàng 

wān wān yuèliàng zài gēchàng 

jiù suàn quán shìjiè bǎ wǒ yíwàng 

yǒu shuāngshǒu mǒ qù wǒ de lèi guāng 

xièxiè nǐmen zài wǒ shēn páng 

就算全世界把我遗忘 

有双手 抹去我的泪光 

谢谢你们在我 身旁 

 

天多黑 有爱就勇往直闯 

那一瞬间 给足我勇气 

AH~~~隐隐微亮 就暖洋洋 

约定从此 陪伴彼此不放 

 

爱是无价的宝藏 你们是我的力量 

弯弯月亮 在歌唱 

就算全世界把我遗忘 

有双手 抹去我的泪光 

谢谢你们在我 身旁 

Nawet jeśli cały świat mnie zapomni 

Ręką wymaże moje lśniące łzy 

Dziękuję, że Wy jesteście przy mnie 

 

Gdy jest ciemno, z miłością mogę iść naprzód 

Ten moment napełnia mnie odwagą 

Ah~ To wyblakłe światełko daje ciepło 

Obiecaliśmy sobie już zawsze być razem 

 

Miłość to bezcenny skarb, jesteście moją siłą 

Przybywający księżyc śpiewa 

Nawet jeśli cały świat mnie zapomni 

Ręką wymaże moje lśniące łzy 

Dziękuję, że Wy jesteście przy mnie 

 


