
 

Blue Moon 
 
Uta: Mizuki Nana 
Sakushi: Saitou Megumi 
Sakkyoku: dAicE 
 
Hoshi o kakushiteru utsumuita hitomi ni 
Tomadou dake nanimo dekinakute 
Te to te kasanete mo dokoka gikochinai ne 
Yume no naka mitai ni waratte yo 
 
Yoru no kanata hibiku senritsu 
Atsui mune wa sawagidasu 
 
Sasayaku Blue Moon te o nobashitara 
Sugu ni todoki sou na noni 
Itsumo yasashiku hohoemu dake de 
Oikakete wa kurenai ne 
 
Ichibyou ichibyou hikaru sunatsubu da ne 
Hitotsubu mo kobosenai wasurenai 
Kiete shimai so na hosoku togaru tsuki ga 
Muboubi na senaka ni tsume o tate 
 
Amaku nokoru kizuato fukaku 
Kizamu akashi idaite ite 
 
Hakanai Blue Moon doushite kimi o 
Suki ni natte shimatta no 
Onaji bamen de togireta mama no 
Kanashi sugiru monogatari 
 
Miageru Blue Moon kimi o omou toki 
Watashi no jikan wa  tomaru 
 
Nageki no Blue Moon  hatenai yami no 
Fukasa ni nomikomareteku 

Blue Moon 
 

歌: 水樹奈々 

作詞：斉藤恵 

作曲：dAicE 
 

星を隠してる うつむいた瞳に 

戸惑うだけ 何もできなくて 

手と手重ねても どこかぎこちないね 

夢の中みたいに 笑ってよ 
 

夜の彼方 響く旋律 

熱い胸は 騒ぎ出す 
 

ささやくBlue Moon 手を伸ばしたら 

すぐに届きそうなのに 

いつも優しく 微笑むだけで 

追いかけてはくれないね 
 

一秒一秒 光る砂粒だね 

一粒もこぼせない 忘れない 

消えてしまいそな 細く尖る月が 

無防備な背中に 爪を立て 
 

甘く残る 傷跡深く 

刻む証 抱いていて 
 

儚いBlue Moon どうして君を 

好きになってしまったの 

同じ場面で 途切れたままの 

悲しすぎる物語 
 

見上げるBlue Moon 君を想うとき 

私の時間は止まる 
 

嘆きのBlue Moon 果てない闇の 

深さにのみ込まれてく 

Błękitny Księżyc 
 
Wokal: Mizuki Nana 
Tekst: Saitou Megumi 
Muzyka: dAicE 
 
Spuszczam spojrzenie, w którym skrywają się gwiazdy 
Czuję się zagubiona, nic nie mogę zrobić 
Nawet w trzymaniu się za ręce jest coś niezręcznego 
Śmiejesz się zupełnie jak w moim śnie 
 
Gdzieś pośród nocy rozbrzmiewa melodia 
Gorące serce zaczyna mocniej bić 
 
Gdy wyciągam rękę w stronę szepczącego Błękitnego Księżyca 
Wydaje mi się, że wkrótce mogłabym go dotknąć, ale 
Ty zawsze tylko uśmiechasz się tak ciepło 
Ale już nie podążasz za mną 
 
Sekunda za sekundą, lśniące zierenka piasku 
Nie mogę rozsypać ani jednego, nie mogę zapomnieć 
Zdający się znikać, wąski i wyostrzony księżyc 
Czuję, jakby wbijał pazury w me bezbronne plecy 
 
Z taką łagodnością pozostawiłeś po sobie głębokie rany 
Wyryty dowód, którego wciąż się trzymam 
 
Przemijający Błękitny Księżycu, dlaczego 
Tak bardzo Cię pokochałam? 
Ta sama scena jakby powtarza się znowu 
Ta historia naprawdę jest zbyt smutna 
 
Patrzę na Błękitny Księżyc, myśląc o Tobie 
Dla mnie czas się zatrzymał 
 
Płaczący Błękitny Księżycu, ta nieskończona ciemność 
Zdaję się Cię pochłaniać 



Kanawanakute mo  aishite imasu 
Itsuka sora ga sakete mo 
Eien ni  omotte imasu 

叶わなくても 愛しています 

いつか天(そら)が裂けても 

永遠に 想っています 

Nawet jeśli moje życzenie się nie spełni, nadal będę Cię kochać 
Nawet jeśli kiedyś niebo rozpadnie się na kawałki 
Zawsze będę o Tobie myśleć 

 


