
 

Watashi kono mama de ii no kana 
 
Uta: BoA 
Sakushi: Junji Ishiwatari 

Sakkyoku: Andreas Stone Johansson・STEVEN LEE・

Soma Genda・Allison Kaplan 
 
Hiroi beddo wa itsumo no kaori anata dake inai 
Kore de saigo no koi ni suru hazu ga motodoori 
 
Tell me watashi no koto omou nara 
Kirei na wakare wa iranai 
Doko ga dame ka oshiete nee onegai 
 
Kikitakunai kedo 
Kikanakya mou kawarenai 
Fukaku iki o shite anata no nanbaa 
Dame da osenai aa… 
Mata kyou mo sunao ni narenai baka da yo ne 
 
Igokochi no ii hito ga  
Unmei no aite dato shinjiteita kedo 
Mijuku na watashi o oshitsuketa dake  
Yasashisa ni amaete 
 
Tell me kizuitara mawari wa mou 
Watashi o shikatte kurenai 
Nan ga ikenai oshiete nee onegai 
 
Itakunai koto 
Iwaseru kedo yurushite 
Saigo no wagamama anata no nanbaa 
Dame da osenai aa… 
Mata kyou mo suteki ni narenai 
Kawaritai noni aaa 
Wakatteru noni onaji ayamachi kurikaeshite bakari 
Kizutsuku koto ga kowakute watashi kono mama de ii? 

私このままでいいのかな 
 

歌：BoA 

作詞：Junji Ishiwatari 

作曲：Andreas Stone Johansson・STEVEN LEE・Soma 

Genda・Allison Kaplan 
 

広いベッドは いつもの香り あなただけいない 

これで最後の 恋にするはずが 元どおり 
 

Tell me 私のこと思うなら 

綺麗な別れはいらない 

どこが ダメか 教えて ねえ お願い 
 

聞きたくないけど 

聞かなきゃもう 変われない 

深く息をして あなたのナンバー 

ダメだ 押せない ああ… 

また今日も素直に なれない バカだよね 
 

居心地のいい人が  

運命の相手だと 信じていたけど 

未熟な私を押し付けただけ  

やさしさに甘えて 
 

Tell me 気づいたら周りはもう 

私を叱ってくれない 

何が いけない 教えて ねえ お願い 
 

言いたくないこと 

言わせるけど 許して 

最後のわがまま あなたのナンバー 

ダメだ 押せない ああ… 

また今日も素敵に なれない 

変わりたいのに ああ 

分かってるのに 同じ過ち 繰り返してばかり 

傷つくことが怖くて 私このままでいい？ 

Zastanawiam się, czy to w porządku, że jestem taka 
 
Wokal: BoA 
Tekst: Junji Ishiwatari 

Muzyka: Andreas Stone Johansson・STEVEN LEE・Soma 

Genda・Allison Kaplan 
 
Szerokie łóżko, ten sam zapach co zawsze, tylko Ciebie nie ma 
To miała być ostatnia miłość, tak wcześniej myślałam 
 
Powiedz mi, jeśli myślisz o mnie 
Nie potrzebujemy pięknego pożegnania 
Czego we mnie nie możesz zaakceptować, powiedz, proszę 
 
Nie chcę słuchać, ale 
I tak słyszę, już nic się nie zmieni 
Biorę głęboki oddech, Twój numer 
Nie mogę go nacisnąć 
Dziś znowu nie umiem być szczera, głupia jestem, wiem 
 
Osoba, przy której czuję się swobodnie 
Będzie moim przeznaczonym partnerem, wierzyłam w to, ale 
Tylko naciskałam na niedoświadczoną mnie 
Rozpieściłeś mnie swoją uprzejmością. 
 
Powiedz mi, nagle zauważyłam, że wokół mnie już 
Nikt mnie nie obwinia 
Co poszło nie tak, powiedz mi, proszę 
 
Nie chcę tego powiedzieć 
Ale znów to mówię, wybacz mi 
Ostatni raz egoistycznie, Twój numer 
Nie mogę go nacisnąć 
Dziś wciąż nie umiem być piękna 
Mimo że chcę się zmienić 
Mimo że to wiem, wciąż popełniam te same błędy 
Boję się, że się zranię, czy to w porządku, że jestem taka? 



Kikazu ni kita demo 
 
Kikitakunai kedo 
Kikanakya mou kawarenai 
Fukaku iki o shite anata no nanbaa 
Dame da osenai aa… 
Mata kyou mo sunao ni narenai  
Motto suteki na watashi ni naritai noni 

聞かずに来た でも 
 

聞きたくないけど 

聞かなきゃもう 変われない 

深く息をして あなたのナンバー 

ダメだ 押せない ああ… 

また今日も素直に なれない 

もっと素敵な私に なりたいのに 

Nigdy nie słuchałam, ale 
 
Nie chcę słuchać, ale 
I tak słyszę, już nic się nie zmieni 
Biorę głęboki oddech, Twój numer 
Nie mogę go nacisnąć 
Dziś znowu nie umiem być szczera 
Mimo że chcę się stać piękniejszą wersją siebie 
 

 


