
Yàn Wěi Dié 
 
gēqǔ: Liang Jìng Ru 
zuòcí: Mayday’s Ashìn 
zuòqǔ: Mayday’s Ashìn 
 
xìnggāocǎiliè de pòyǒng  
huálì xīnshēng de chōngdòng  
xúnzhǎo cànlàn tiāndì měimèng 
zhǔzǎi àiqíng de shì shuí  
fènbùgùshēn de pū huǒ  
jiùsuàn lúnhuí zhǐ wèi chèntuō 
 
nǐ xiào nǐ kū nǐ de dòngzuò  
dōu shì wǒ de shèngjīng  
zhēnxī de bèi sòng 
wǒ xǐ wǒ bēi wǒ de shēnghuó  
wèi nǐ fàngqì zìyóu  
yào wèi nǐ zuǒyòu 
 
nǐ shì huǒ nǐ shì fēng  
nǐ shì zhī wǎng de èmó  
pòsuì de yànwěi dié  
hái zuò zuìhòu dì měimèng 
nǐ shì huǒ nǐ shì fēng  
nǐ shì tiānshǐ de yòuhuò  
ràng wǒ zuò yànwěi dié  
yǒngbào zuìhòu dì měimèng 
ràng wǒ duǎnzàn kuàilè hěn gǎndòng 
 
xìnggāocǎiliè de pò yǒng  
chōngpò xīnshén de chōngdòng  
xúnzhǎo àiqíng shìjiè měimèng 
jìrán bù shì máomao chóng  
jiù yào zhuàngliè de pū huǒ  
duǎnzàn qīngchūn yào xiàng yānhuǒ 
 

燕尾蝶 
 

歌曲：梁靜茹 

作詞：五月天阿信 

作曲：五月天阿信 
 

興高采烈的破蛹  

華麗新生的衝動  

尋找燦爛天地美夢 

主宰愛情的是誰  

奮不顧身的撲火  

就算輪迴只為襯托 
 

你笑 你哭 你的動作  

都是我的聖經  

珍惜的背頌 

我喜 我悲 我的生活  

為你放棄自由  

要為你左右 
 

你是火 你是風  

你是織網的惡魔  

破碎的燕尾蝶  

還做最後的美夢 

你是火 你是風  

你是天使的誘惑  

讓我做燕尾蝶  

擁抱最後的美夢 

讓我短暫快樂很感動 
 

興高采烈的破蛹  

衝破心神的衝動  

尋找愛情世界美夢 

既然不是毛毛蟲  

就要壯烈的撲火  

短暫青春要像煙火 
 

Paź królowej 
 
Wykonanie: Fish Leong 
Tekst: Ashin (Mayday) 
Muzyka: Ashin (Mayday) 
 
Wypełniona radością pękająca poczwarka 
Zachwyt pięknego nowonarodzonego 
Który szuka snu o olśniewającym świecie 
Kto decyduje o miłości? 
Leci nie zważając na atakujące płomienie 
Nawet jeśli odrodził się tylko po to, żeby znów wyruszyć 
 
Twój śmiech, Twój płacz, Twoje gesty 
Wszystkie są dla mnie Świętą Biblią 
Pielęgnuję w pamięci każdą pochwałę 
Moja radość, mój smutek, całe moje życie 
Dla Ciebie mogę zrezygnować ze swojej wolności 
Całkowicie poddać się Tobie 
 
Jesteś ogniem, jesteś wiatrem 
Jesteś demonem snującym sieci 
Złamany paź królowej 
Próbuje wzlecieć ku ostatniemu pięknemu marzeniu 
Jesteś ogniem, jesteś wiatrem 
Jesteś kuszeniem aniołów 
Pozwól mi być paziem królowej 
Objąć to ostatnie piękne marzenie 
Pozwól mi wzruszyć się tym ulotnym pięknem 
 
Wypełniona radością pękająca poczwarka 
Zachwyt nowonarodzonego przełamującego bariery 
Który szuka snu o świecie miłości 
Teraz, gdy nie jest już gąsienicą 
Odważnie leci wprost w płomienie 
Ulotna młodość powinna być jak fajerwerki 
 



cǐshēng cǐ ài cǐkè huīhuò  
huīhuò wǒ de sècǎi  
zài nǐ de tiānkōng 
nǐ xiǎng nǐ shuō nǐ yào wǒ zuò  
qíshí wǒ hěn kuàilè  
quándōu yīnwèi 
 
nǐ shì huǒ nǐ shì fēng  
nǐ shì zhī wǎng de èmó  
pòsuì de yànwěi dié  
hái zuò zuìhòu dì měimèng 
nǐ shì huǒ nǐ shì fēng  
nǐ shì tiānshǐ de yòuhuò  
ràng wǒ zuò yànwěi dié  
yǒngbào zuìhòu dì měimèng 
ràng wǒ duǎnzàn ràng wǒ hěn gǎndòng  
(ràng wǒ kuàilè ràng wǒ tòng) 
ràng wǒ duǎnzàn kuàilè hěn gǎndòng 

此生 此愛 此刻揮霍  

揮霍我的色彩  

在你的天空 

你想 你說 你要我做  

其實我很快樂  

全都因為 
 

你是火 你是風  

你是織網的惡魔  

破碎的燕尾蝶  

還做最後的美夢 

你是火 你是風  

你是天使的誘惑  

讓我做燕尾蝶  

擁抱最後的美夢 

讓我短暫讓我很感動 

(讓我快樂讓我痛) 

讓我短暫快樂很感動 

To życie, ta miłość, te zmarnowane pieniądze 
Zmywają moje kolory 
W Twoim niebie 
Twoje pragnienia, Twoje słowa, to, co chcesz, bym zrobiła 
Właściwie to jestem naprawdę szczęśliwa 
Przez to, że… 
 
Jesteś ogniem, jesteś wiatrem 
Jesteś demonem snującym sieci 
Złamany paź królowej 
Próbuje wzlecieć ku ostatniemu pięknemu marzeniu 
Jesteś ogniem, jesteś wiatrem 
Jesteś kuszeniem aniołów 
Pozwól mi być paziem królowej 
Objąć to ostatnie piękne marzenie 
Pozwól mi wzruszyć się tym ulotnym pięknem 
(Pozwól mi się cieszyć, pozwól mi cierpieć) 
Pozwól mi wzruszyć się tym ulotnym pięknem 

 


