
 

Shíjiǔ suì 
 
yǎnchàng: Huáng Zǐtāo  
zuòcí: Wáng Yùnyùn, Huáng Zǐtāo 
zuòqǔ: Daryl K, Calvin C, Ceyli Jo 
 
yǐjīng duōjiǔ bù zài liánluò 
yīgè rén shēnghuó 
měi cì dēngguāng xímiè zhīhòu 
yè bù shǔyú wǒ 
fǎnfù xiǎngzhe nàgè bù gāi shǔyú wǒ de rén 
jiǎzhuāng chū de jiānqiáng 
xīn qíshí yǐ zài dāorèn 
 
wèishéme jiù lián fēnkāi yě méi láidéjí gàobié ne 
 
qǐng nǐ huítóu 
qǐng nǐ kànzhe wǒ 
niánqīng nà shí 
zuì nánwàng de shíjiǔ suì de xiàtiān 
gǎnjué de bù biàn 
shí nián hòu zài xiāng'ài háishì rúcǐ 
 
hòulái wǒ bǎ zìjǐ tíng xià 
kàn huǎ hé rìluò 
fāxiàn zhège shìjiè zhēnrú nǐ shuō dì měilì 
céngjīng chūzǒu de wǒ hé nǐ 
yǒuguò de dùjià 
xiànzài hái néng bùnéng 
ràng wǒ zàicì yǒngbào nǐ 
 
gǎnxiè dāngshí de nǐ 
gěi wǒ bùtóng shēngmìng de dìngyì 
 
qǐng nǐ huítóu 
qǐng nǐ kànzhe wǒ 
niánqīng nà shí 

十九岁 
 

演唱：黄子韬  

作词：王韵韵,黄子韬 

作曲：Daryl K,Calvin C,Ceyli Jo 
 

已经多久不再联络 

一个人生活 

每次灯光熄灭之后 

夜不属于我 

反复想着那个不该属于我的人 

假装出的坚强 

心其实已在刀刃 
 

为什么就连分开也没来得及告别呢 
 

请你回头 

请你看着我 

年轻那时 

最难忘的十九岁的夏天 

感觉的不变 

十年后再相爱还是如此 
 

后来我把自己停下 

看海和日落 

发现这个世界真如你说的美丽 

曾经出走的我和你 

有过的度假 

现在还能不能 

让我再次拥抱你 
 

感谢当时的你 

给我不同生命的定义 
 

请你回头 

请你看着我 

年轻那时 

19 lat 
 
Wykonanie: Huang Zitao  
Tekst: Wang Yunyun, Huang Zitao 
Muzyka: Daryl K, Calvin C, Ceyli Jo 
 
Ile już minęło czasu, odkąd straciłem z Tobą kontakt? 
Żyjąc całkiem sam 
Za każdym razem, po tym, jak zgasną światła 
Noc nie należy do mnie 
Bezustannie myślę o osobie, która nigdy nie powinna być moja 
Na zewnątrz udaję silnego 
Ale tak naprawdę moje serce już dawno pocięto na kawałki 
 
Dlaczego, gdy się rozstawaliśmy, nie było nawet czasu, by się pożegnać? 
 
Proszę, odwróć głowę 
Proszę, popatrz na mnie 
Byliśmy wtedy tacy młodzi 
Najbardziej niezapomniane lato w wieku 19 lat 
Uczucia się nie zmieniają 
Dziesięć lat później pokocham Cię na nowo, a jednak wciąż tak samo 
 
Później zatrzymałem się 
By popatrzeć na morze i na zachód słońca 
Odkrywając, że ten świat jest tak piękny, jak mówiłaś 
Ty i ja, którzy uciekliśmy razem 
Wakacje, które razem spędziliśmy 
Teraz, czy wciąż mogłabyś 
Pozwolić, bym jeszcze raz Cię przytulił? 
 
Jestem wdzięczny Tobie z tamtych dni 
Że pokazałaś mi inną definicję życia 
 
Proszę, odwróć głowę 
Proszę, popatrz na mnie 
Byliśmy wtedy tacy młodzi 



zuì nánwàng de shíjiǔ suì de xiàtiān 
shì nàxiē yíhàn 
huì biàn chéng xiōngkǒu shàng yīdào dao měilì tú'àn 
 
qǐng nǐ huítóu 
qǐng nǐ kànzhe wǒ 
ràng rén jìdé 
zuì nánwàng de shíjiǔ suì de xiàtiān 
shì nàxiē yíhàn 
huì biàn chéng xiōngkǒu shàng yīdào dao měilì tú'àn 

最难忘的十九岁的夏天 

是那些遗憾 

会变成胸口上一道道美丽图案 
 

请你回头 

请你看着我 

让人记得 

最难忘的十九岁的夏天 

是那些遗憾 

会变成胸口上一道道美丽图案 

Najbardziej niezapomniane lato w wieku 19 lat 
To wszystko, czego żałowaliśmy 
Stanie się pięknym wzorem na naszych sercach 
 
Proszę, odwróć głowę 
Proszę, popatrz na mnie 
Byliśmy wtedy tacy młodzi 
Najbardziej niezapomniane lato w wieku 19 lat 
To wszystko, czego żałowaliśmy 
Stanie się pięknym wzorem na naszych sercach 

 


