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yīgè rén zǒu dào zhōngdiǎn 
bù xiǎoxīn huí dào qǐdiǎn 
yīgè xīn de shìjiè 
cǐkè wǒ cái fāxiàn 
shíjiān méiyǒu juéduì 
 
zhídào yǒu lìng yīgè rén 
néng tǐhuì wǒ de gǎnjué 
bùyòng shuō bu yòng wèn 
jiù míngbái jiù liǎojiě 
měi yīkè dōu xiàng yǒngyuǎn 
 
wǒ kànzhe méi shèng duōshǎo shíjiān  
néng xǔyuàn hǎo xiǎng duō yītiān 
wǒmen de míngtiān 
wǒ wènzhe hái yǒu duōshǎo shíjiān  
zài yǎnqián yǐwéi duō yītiān 
néng shíxiàn wǒmen de yùyán 
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wǒ kànzhe méi shèng duōshǎo shíjiān  
néng xǔyuàn hǎo xiǎng duō yītiān 
wǒmen de míngtiān 
wǒ wènzhe hái yǒu duōshǎo shíjiān  
zài yǎnqián yǐwéi duō yītiān 
néng shíxiàn wǒmen de yùyán 

我们的明天 
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一个人走到终点 

不小心回到起点 

一个新的世界 

此刻我才发现 

时间没有绝对 

 

直到有另一个人 

能体会我的感觉 

不用说不用问 

就明白就了解 

每一刻都像永远 

 

我看着 没剩多少时间  

能许愿 好想多一天 

我们的明天 

我问著 还有多少时间  

在眼前 以为多一天 

能实现我们的预言 
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Nasze jutro 
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Dotarłem do swojego celu 
Ale niechcący wróciłem do punktu wyjścia 
Nowy świat 
W tym momencie właśnie zrozumiałem 
Że czas jest pojęciem względnym 
 
Dopóki mam przy sobie kogoś 
Kto potrafi zrozumieć, co czuję 
Nic nie mówiąc, nie pytając 
Po prostu wiem, po prostu rozumiem, że 
Każda chwila jest jak wieczność 
 
Widzę, że nie zostało nam wiele czasu 
Czy mogę mieć życzenie? proszę o jeszcze jeden dzień 
Nasze jutro 
Pytam, ile jeszcze mamy czasu 
Teraz myślę, że jeszcze tylko jeden dzień 
By móc spełnić nasze proroctwo 
 
Dopóki mam przy sobie kogoś 
Kto zrozumie moje uczucia 
Nic nie mówiąc, nie pytając 
Po prostu wie, po prostu rozumie 
Każda chwila jest jak wieczność 
 
Widzę, że nie zostało nam wiele czasu 
Czy mogę mieć życzenie? proszę o jeszcze jeden dzień 
Nasze jutro 
Pytam, ile jeszcze mamy czasu 
Teraz myślę, że jeszcze tylko jeden dzień 
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qíshí yǒu gè chuánshuō 
néng jiāng shíkōng dàoliú 
yīnwèi yǒu yīgè mèng gàosù wǒ 
ài cóng bùcéng bǎoliú 
cái yǒnggǎnle wǒ 
 
wǒ kànzhe méi shèng duōshǎo shíjiān  
néng xǔyuàn hǎo xiǎng duō yītiān 
wǒmen de míngtiān 
wǒ wènzhe hái yǒu duōshǎo shíjiān  
zài yǎnqián yǐwéi duō yītiān 
néng shíxiàn wǒmen de yùyán 
 
lěijī chéng yǒnghéng de jìniàn 

其实有个传说 

能将时空倒流 

因为有一个梦告诉我 

爱从不曾保留 

才勇敢了我 

 

我看着 没剩多少时间  

能许愿 好想多一天 

我们的明天 

我问著 还有多少时间  

在眼前 以为多一天 

能实现我们的预言 

 

累积成永恒的纪念 

 

Właściwie mówią, że 
Czas da się cofnąć 
Ponieważ w swoim śnie słyszałem 
Że miłości nie da się powstrzymać 
To dodało mi odwagi 
 
Widzę, że nie zostało nam wiele czasu 
Czy mogę mieć życzenie? proszę o jeszcze jeden dzień 
Nasze jutro 
Pytam, ile jeszcze mamy czasu 
Teraz myślę, że jeszcze tylko jeden dzień 
By móc spełnić nasze proroctwo 
 
Budujemy wieczność z naszych wspomnień 

 


