
 

Ashita, Mata 
 
Uta: [Alexandros] 
Sakushi: Kawakami Yoohei 
Sakkyoku: Kawakami Yoohei 
 
Akegata ni natte 
Bokura wa sorezore no michi e 
Susumou to sureba suru hodo 
Tooku, tooku, toonoku 
 
Mugamuchuu ni natte 
Mukuwareru to shinjita kedo 
Kanaeyou to sureba suru hodo 
Awaku, awaku, awa ni natte 
 
Ah 
Dareshimo jibun kara nigetaku natte 
Fu 
Atarashii ibasho o sagashiteru 
 
Ashita, mata 
Naki ja kuru toki ga kita to shite 
Hirumazu waraeba 
Anata wa ima made ijou ni tsuyoku areru 
Omoi mo yorazu, toshite 
 
Nakikata o shitte 
Bokura wa umaretekita kedo 
Otona ni nareba naru hodo 
Kawaku, kawaku, kawaite 
 
Ikari makase de itta 
Dareka e no hibou chuushou mo 
Kuyamou to sureba suru hodo 
Nikui, nikui, minikuku natte 
 

明日、また 
 

歌：[Alexandros]  

作詞：川上洋平 

作曲：川上洋平 
 

明け方になって 

僕らはそれぞれの道へ 

進もうとすればするほど 

遠く、遠く、遠のく 
 

無我夢中になって 

報われると信じたけど 

叶えようとすればするほど 

淡く、淡く、泡になって 
 
Ah 

誰しも自分から逃げたくなって 
Fu 

新しい居場所を探してる 
 

明日、また 

泣きじゃくる時が来たとして 

怯まず笑えば 

あなたは今まで以上に 強く在れる 

思いも寄らず、として 
 

泣き方を知って 

僕らは生まれてきたけど 

大人になればなるほど 

乾く、乾く、乾いて 
 

怒りまかせで言った 

誰かへの誹謗中傷も 

悔もうとすればするほど 

憎い、憎い、醜くなって 
 
 

Jutro, Znowu 
 
Wykonanie: [Alexandros] 
Tekst: Kawakami Yoohei 
Muzyka: Kawakami Yoohei 
 
Nadchodzi świt 
I każde z nas odchodzi własną drogą 
A im dłużej idziemy 
Tym bardziej oddalamy się od siebie 
 
Zatracamy się 
Wierząc, że dostaniemy coś w zamian, ale 
Im bardziej próbujemy spełnić nasze marzenia 
Tym bledsze się one stają 
 
Ah 
Każdy z nas chce uciec przed samym sobą 
Fu 
Szukając dla siebie nowego miejsca 
 
Jutro, znowu 
Gdy nadejdzie moment, że zachce Ci się płakać 
Jeśli bez wahania się zaśmiejesz 
Staniesz się silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej 
Nawet nie zdając sobie z tego sprawy 
 
Wiedzieliśmy jak się płacze 
Od kiedy tylko się urodziliśmy, ale 
Im starsi jesteśmy 
Tym bardziej suche są nasze łzy 
 
Wypowiedziane w gniewie 
Słowa oczerniające kogoś 
Im bardziej ich potem żałujemy 
Tym bardziej nienawidzimy samych siebie 
 



Ah 
Dareshimo jibun jishin mamoritai kuseshite 
Uh 
Itsushika jibun de kizutsuketa 
 
Aishitai nara 
Omouzonbun aiseba ii 
Ima demo uzuku kizu ato mo 
Iki o suihaku karada mo 
Ikiru to negau kara 
 
I'd always wanted to be “someone” else 
With all the lights that I could never have 
I cried when realized that I could never be 
So I gave up and chose to stick with me 
To overcome that “someone” 
 
We‘re the light 
We‘re the light 
 
Ashita, mata 
Naki ja kuru toki ga kita toshite 
Hirumazu waraeba 
Anata wa ima made ijou ni tsuyoku areru 
Yoroi o motazu toshite 

Ah 

誰しも自分自身守りたいくせして 
Uh 

いつしか自分で傷つけた 
 

愛したいなら 

思う存分愛せばいい 

今でも疼く傷跡も 

息を吸い吐く身体も 

生きると願うから 
 
I'd always wanted to be 'someone'else 
With all the lights that I could never have 
I cried when realized that I could never be 
So I gave up and chose to stick with me 
To overcome that'someone' 
 
We're the light 
We're the light 
 

明日、また 

泣きじゃくる時が来たとして 

怯まず笑えば 

あなたは今まで以上に 強く在れる 

鎧を持たずとして 

Ah 
Każdy z nas chce chronić tylko samego siebie 
Uh 
Nawet nie zauważając, jak sam siebie rani 
 
Jeśli chcesz kochać 
Możesz kochać całym swoim sercem 
Bo nawet blizny, które ciągle bolą 
I ciało, które nabiera i wypuszcza powietrze 
Chcą żyć 
 
Zawsze chciałem być “kimś” innym 
Z wszystkimi tymi światłami, których nigdy nie mogłem mieć 
Płakałem, gdy uświadomiłem sobie, że nigdy się nim nie stanę 
Więc zrezygnowałem i wybrałem, że zostanę sobą 
I przewyższę tego “kogoś” 
 
Jesteśmy światłem 
Jesteśmy światłem 
 
Jutro, znowu 
Gdy nadejdzie moment, że zachce Ci się płakać 
Jeśli bez wahania się zaśmiejesz 
Staniesz się silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej 
Nawet nie zdając sobie z tego sprawy 

 


