
 

Cāi cāi kàn 
 
gēqǔ: Céng Zhīqiáo 
zuòcí: Chén Xìnyán 
zuòqǔ: Wén  Huìrú 
 
nǐ kàn yǔshuǐ de xiàntiáo huàguò hánlěng de jiējiǎo 
wǒmen bìngjiān què xiàng gézhe làngcháo 
nǐ cāi miànqián de fēngbào rúguǒ bǎ chéngshì qīngdǎo 
nǐ shìfǒu zhōngyú néng tīngjiàn wǒ xīntiào 
 
rúguǒ wǒ duōle yǒngqì rúguǒ nǐ shǎole chíyí 
hàoqí wǒmen huì zǒu dào nǎlǐ 
 
lái cāi cāi kàn zhōngbǎi huì bǎ shénme dài lái 
shì bēi'āi dì kòngbái huò bèi ài tián mǎn de cúnzài 
cāi cāi kàn wèilái huì yǒu shé me jiē kāi 
shì rúguǒ de jīngcǎi háishì méi jiéguǒ de děngdài 
 
zhè nándào bùshì ài ~ài 
nà bùrán nǐ cāi ~ài 
wǒ xiǎng zhè shì ài ~ài 
nà bùrán nǐ cāi ~ài 
 
jùlí suàn bù suàn gānghǎo  
kàojìn huì bù huì dǎrǎo 
wǒ cāi àimèi shì wēnróu de jiānláo 
jiépāi wèishéme huì luàn diào shùnjiān dìdòng tiān yáo 
wǒ cāi nǐ yīdìng bǐ wǒ hái zǎo zhīdào 
 
rúguǒ wǒ duōle yǒngqì rúguǒ nǐ shǎole chíyí 
dá'àn huì bù huì bèi jiēxiǎo 
 
lái cāi cāi kàn zhōngbǎi huì bǎ shénme dài lái 
shì bēi'āi dì kòngbái huò bèi ài tián mǎn de cúnzài 
cāi cāi kàn wèilái huì yǒu shé me jiē kāi 
shì rúguǒ de jīngcǎi háishì méi jiéguǒ de děngdài 

猜猜看 

 

歌曲: 曾之喬 

作詞：陳信延 

作曲：文慧如 
 

你看雨水的線條 劃過寒冷的街角 

我們並肩 卻像隔著浪潮 

你猜面前的風暴 如果把城市傾倒 

你是否終於 能聽見我心跳 
 

如果我多了勇氣 如果你少了遲疑 

好奇我們會走到哪裡 
 

來猜猜看 鐘擺 會把什麼帶來 

是悲哀的空白 或被愛填滿的存在 

猜猜看 未來 會有什麼揭開 

是如果的精彩 還是沒結果的等待 
 

這難道不是愛～愛 

那不然 你猜～愛 

我想這是愛～愛 

那不然 你猜～愛 
 

距離算不算剛好  

靠近會不會打擾 

我猜曖昧 是溫柔的監牢 

節拍為什麼會亂掉 瞬間地動天搖 

我猜你一定 比我還早知道 
 

如果我多了勇氣 如果你少了遲疑 

答案 會不會 被揭曉 
 

來猜猜看 鐘擺 會把什麼帶來 

是悲哀的空白 或被愛填滿的存在 

猜猜看 未來 會有什麼揭開 

是如果的精彩 還是沒結果的等待 

Zgadnij 
 
Wokal: Joanne Tseng 
Tekst: Chén Xìnyán 
Muzyka: Wén  Huìrú 
 
Patrzysz na krople deszczu przecinające zimny zaułek 
Choć idziemy ramię w ramię, zdaje się, jakby rozdzielały nas fale 
Zgadnij, czy zanim burza przed Tobą dotrze do miasta 
Ty w końcu usłyszysz bicie mego serca? 
 
Jeśli miałabym więcej odwagi, jeśli Ty miałbyś mniej wątpliwości 
Ciekawe dokąd moglibyśmy dojść 
 
Zgadnij, na którą stronę przechyli się wahadło 
Czy w stronę smutnej pustki, czy życia wypełnionego miłością? 
Zgadnij, co przyniesie nam jutro 
Czy ogrom możliwości, czy bezowocne oczekiwanie? 
 
Czy to może być miłość?~ miłość 
Jeśli nie, zgadnij~ miłość 
Myślę, że to miłość~ miłość 
Jeśli nie, zgadnij~ miłość 
 
Czy odległość między nami jest idealna?  
Czy będzie Ci przeszkadzać, jeśli trochę ją zmniejszę? 
Zgaduję, że niepewność jest łagodnym więzieniem 
Dlaczego rytm nagle się gubi, a ziemia zaczyna się trząść? 
Zgaduję, że wiedziałeś to wcześniej niż ja 
 
Jeśli miałabym więcej odwagi, jeśli Ty miałbyś mniej wątpliwości 
Czy poznalibyśmy odpowiedź? 
 
Zgadnij, na którą stronę przechyli się wahadło 
Czy w stronę smutnej pustki, czy życia wypełnionego miłością? 
Zgadnij, co przyniesie nam jutro 
Czy ogrom możliwości, czy bezowocne oczekiwanie? 



zhè nándào bùshì ài ~ài 
nà bùrán nǐ cāi ~ài 
wǒ xiǎng zhè shì ài ~ài 
nà bùrán nǐ cāi ~ài 
nándào zhè shì ài 
wǒ xiǎng zhè shì ài 

這難道不是愛～愛 

那不然 你猜～愛 

我想這是愛～愛 

那不然 你猜～愛 

難道這是愛 

我想這是愛 

Czy to może być miłość?~ miłość 
Jeśli nie, zgadnij~ miłość 
Myślę, że to miłość~ miłość 
Jeśli nie, zgadnij~ miłość 
Czy to może być miłość? 
Myślę, że to miłość 

 


