
 

Miǎoxiǎo 
 
gēqǔ: Tián Fùzhēn 
zuòcí: Zhōu Yào Huī  

qū: Yáng Zi Pǔ  

 

zuì fánhuá de chéngshì wèihé  

dài lái zuì jìmò de běijíxióng 

zuì chúnjié de háizi rúhé  

zǒuguò zuì āng zāng de lèsè chǎng 

zuì hǔnluàn de huíyì yǒngyuǎn  

ràng wǒ xiǎngqǐ zuì zhuānzhù de yīchànà 

zuì chǒulòu de shìjiè ǒurán  

ràng wǒ kàn dào zuì měilì de yī shǒu shī 

yuánlái zuì àn de tiānkōng zǒng yǒu zuì shǎnshuò de xīngxīng 

wèi huàn bù huí de wèi zuò bù dào de  

wèi hái zài huó de wǒ hé nǐ 

yuánlái zuìdà de huáiyí zǒng yǒu zuì miǎoxiǎo de zìjǐ 

xiàng húdié zhī gēng xiàng ròutǐ línghún xiàng yúnyúnzhòngshēng 

wǒ gāi shuō gǎnxiè háishì duìbùqǐ 

 

zuì bàoliè de liúxǐ nándào  

wèile chéngjiù zuì wēnróu de xiǎo tuányuán 

zuì jiǎndān de kěwàng cónglái  

bu xiǎng zhèngmíng zuì huāngmiù de dà shídài 

yuánlái zuì àn de tiānkōng zǒng yǒu zuì shǎnshuò de xīngxīng 

wèi shòuguò shāng de wéi fàn guòcuò de  

wèi hái zài huó de wǒ hé nǐ 

yuánlái zuìdà de huáiyí zǒng yǒu zuì miǎoxiǎo de zìjǐ 

xiàng huángtǔ huīchén xiàng ròutǐ línghún xiàng yúnyúnzhòngshēng 

wǒ gāi shuō gǎnxiè háishì duìbùqǐ 

 

yǔzhòu hónghuāng zài chénmò zǒng yǒu zuì shǎnshuò de xīngxīng 

mǒu yītiān xiāoshī mǒu yītiān dànshēng  

yǒu yītiān kuānshù wǒ hé nǐ 

渺小 
 

歌曲: 田馥甄 

作词: 周耀辉 

作曲: 杨子朴 
 

最繁华的城市为何 

带来最寂寞的北极熊 

最纯洁的孩子如何 

走过最肮脏的垃圾场 

最混乱的回忆永远 

让我想起最专注的一刹那 

最丑陋的世界偶然 

让我看到最美丽的一首诗 

原来最暗的天空总有最闪烁的星星 

为唤不回的 为做不到的  

为还在活的我和你 

原来最大的怀疑总有最渺小的自己 

向蝴蝶知更 向肉体灵魂 向芸芸众生 

我该说感谢 还是对不起 
 

最暴烈的流徙难道 

为了成就最温柔的小团圆 

最简单的渴望从来不 

想证明最荒谬的大时代 

原来最暗的天空总有最闪烁的星星 

为受过伤的 为犯过错的  

为还在活的我和你 

原来最大的怀疑总有最渺小的自己 

向黄土灰尘 向肉体灵魂 向芸芸众生 

我该说感谢 还是对不起 

 

宇宙洪荒再沉默总有最闪烁的星星 

某一天消失 某一天诞生  

有一天宽恕我和你 

Taka mała ja 

 

Wokal: Hebe Tien 

Tekst: Zhōu Yào Huī  

Muzyka: Yang Zi Pu 

 

Dlaczego do najruchliwszego miasta 

Przywieziono najbardziej samotnego polarnego niedźwiedzia? 

Jak to się stało, że najczystsze dziecko 

Przebiega przez najbrudniejsze śmietnisko? 

Najbardziej chaotyczne wspomnienia zawsze 

Przypominają mi o chwilach największego skupienia 

A najpaskudniejszy świat czasem 

Pozwala mi czytać najpiękniejsze wiersze 

Wiem, na najciemniejszym niebie gwiazdy błyszczą najjaśniej 

Dla tego, co się stało, dla tego, co jeszcze się stanie 

Dla tych, którzy jeszcze żyją, mnie i Ciebie 

Największe wątpliwości zawsze ogarniają najmniejszą mnie 

Motylom i rudzikom, ciałom i duszom, wszystkim istotom żyjącym 

Powinnam powiedzieć “dziękuję” czy “przepraszam”? 

 

Jak to możliwe, że najgwałtowniejsze rozstania są po to 

By doprowadzić do najłagodniejszych spotkań 

Najprostsze pragnienia nigdy  

Nie miały się spełnić w tych najbardziej skomplikowanych czasach 

Wiem, na najciemniejszym niebie gwiazdy błyszczą najjaśniej 

Dla zranionych i dla tych, którzy popełnili błąd 

Dla tych, którzy jeszcze żyją, mnie i Ciebie 

Największe wątpliwości zawsze ogarniają najmniejszą mnie 

Glebom i pyłom, ciałom i duszom, wszystkim istotom żyjącym 

Powinnam powiedzieć “dziękuję” czy “przepraszam”? 

 

Wiem, w niemym wszechświecie gwiazdy błyszczą najjaśniej 

Jednego dnia znikają, innego się rodzą 

Któregoś dnia wybaczą, mnie i Tobie 



yuánlái zuìdà de huáiyí zǒng yǒu zuì miǎoxiǎo de zìjǐ 

xiàng ēnyuàn ài hèn xiàng ròutǐ línghún xiàng yúnyúnzhòngshēng 

wǒ gāi shuō gǎnxiè zàishuō duìbùqǐ 

原来最大的怀疑总有最渺小的自己 

向恩怨爱恨 向肉体灵魂 向芸芸众生 

我该说感谢 再说对不起 

Największe wątpliwości zawsze ogarniają najmniejszą mnie 

Urazom i miłościom, ciałom i duszom, wszystkim istotom żyjącym 

Powinnam powiedzieć “dziękuję”, a później “przepraszam” 

 


