
 

Ānjìng 
 
yǎnchàng: Zhōu Jiélún  
zuòcí: Zhōu Jiélún 
zuòqǔ: Zhōu Jiélún 
 
zhǐ shèng xià gāngqín péi wǒ dànle yītiān 
shuìzhe de dàtíqín ānjìng de jiù jiù de 
 
wǒ xiǎng nǐ yǐ biǎoxiàn de fēicháng míngbái 
wǒ dǒng wǒ yě zhīdào nǐ méiyǒu shěbudé 
 
nǐ shuō nǐ yě huì nánguò wǒ bù xiāngxìn 
qiānzhe nǐ péizhe wǒ yě zhǐshì céngjīng 
xīwàng tā shì zhēn de bǐ wǒ hái yào ài nǐ 
wǒ cái huì bī zìjǐ líkāi 
 
nǐ yào wǒ shuō duō nàn kān wǒ gēnběn bùxiǎng fēnkāi 
wèishéme hái yào wǒ yòng wéixiào lái dàiguò 
wǒ méiyǒu zhè zhǒng tiān fèn bāoróng nǐ yě jiēshòu tā 
bùyòng dānxīn de tài duō wǒ huì yīzhí hǎohǎoguò 
nǐ yǐjīng yuǎn yuǎn líkāi wǒ yě huì màn man zǒu kāi 
wèishéme wǒ lián fēnkāi dōu qiānjiùzhe nǐ 
wǒ zhēn de méiyǒu tiān fèn ānjìng de méi zhème kuài 
wǒ huì xuézhe fàngqì nǐ shì yīnwèi wǒ tài ài nǐ 

安静 
 

演唱：周杰伦  

作词：周杰伦 

作曲：周杰伦 
 

只剩下钢琴陪我弹了一天 

睡着的大提琴 安静的旧旧的 
 

我想你已表现的非常明白 

我懂我也知道 你没有舍不得 
 

你说你也会难过我不相信 

牵着你陪着我 也只是曾经 

希望他是真的比我还要爱你 

我才会逼自己离开 
 

你要我说多难堪 我根本不想分开 

为什么还要我用微笑来带过 

我没有这种天份 包容你也接受他 

不用担心的太多 我会一直好好过 

你已经远远离开 我也会慢慢走开 

为什么我连分开都迁就着你 

我真的没有天份 安静的没这么快 

我会学着放弃你 是因为我太爱你 

Cisza 
 
Wykonanie: Jay Chou 
Tekst: Jay Chou 
Muzyka: Jay Chou 
 
Przez cały dzień tylko pianino dotrzymuje mi towarzystwa 
Wiolonczela śpi, tak cicha i zużyta 
 
Myślę, że wyraziłaś się bardzo jasno 
Rozumiem i wiem, że Ty niczego nie żałujesz 
 
Mówisz, że też będziesz smutna, nie wierzę Ci 
Ja trzymający Twoją dłoń, będący przy Tobie, to tylko przeszłość 
Mam nadzieję, że on naprawdę kocha Cię bardziej niż ja 
Bo tylko jeśli tak, to zmuszę się, żeby odejść 
 
Chcesz, bym to powiedział, ale to niezręczne, ja nawet nie chcę się rozstawać 
Dlaczego chcesz, żebym dalej się uśmiechał? 
Nie mam tego rodzaju talentu, by wybaczyć Ci i zaakceptować jego 
Nie musisz się o mnie martwić, na pewno sobie poradzę 
Ty odeszłaś już tak daleko, ja też powoli zaczynam odchodzić 
Dlaczego nawet przy rozstaniu wszystko zależy od Ciebie? 
Naprawdę nie mam talentu, by tak szybko zamilknąć 
Nauczę się, jak z Ciebie zrezygnować, ponieważ za bardzo Cię kocham 

 


